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10 miljoen euro alstublieft, dankuwel.
Op de gemeenteraad van eind april
werd de goedkeuring gevraagd voor
een lening van maar liefst 10 miljoen
euro voor ‘de financiering van de
gemeentelijke uitgaven 2018.’ In de
contractvoorwaarden van de lening luidde
het dan weer dat het voor de ‘financiering
van het Nieuw Administratief Centrum’
(NAC) is. Het gemeentebestuur liet
weten dat wel degelijk ‘algemene
gemeentelijke uitgaven’ bedoeld worden.
‘Zo kan de externe financiering dienen
om diverse investeringen te financieren:
wegenwerken, gebouwen, enzovoort.’
Schepen van financiën Bart Brughmans
(CD&V) sprak op de gemeenteraad tot
slot van ‘allerlei projecten.’
Laten we er geen doekjes omwinden:
wegenwerken worden uitgesteld en
gebouwen verkocht. Het is wel degelijk
het NAC dat de gemeentefinanciën
bovenmatig bezwaart, onze fractie herhaalt
het nu al drie budgetbesprekingen op rij.
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En putten kunnen natuurlijk niet
blijven gevuld worden met verkopen.
Het gemeentebestuur begon in 2014
met d’Oude Pastorie te verkopen voor

Het Vlaams Belang heeft
een
voor Brasschaat

1,8 miljoen euro, tussendoor nog wat
gronden (Wipstraat (2 miljoen euro)) om
dit voorjaar te eindigen met de verkoop
van de Rozenhoeve voor 1,3 miljoen. Zet
daar het verlies aan inkomsten van het
Kasteel van 15 tot 20.000 euro per maand
tegenover en het uitstel van wegenwerken
en andere projecten naar de volgende
legislatuur, dan is de vrees gegrond dat na
2019 het gemeentebestuur opnieuw snel
in een toestand van nieuwe leningen zal
komen.

echt afvragen waar hun geld eigenlijk
juist naartoe gaat. Of de rekening
doorschuiven naar een volgende en
daaropvolgende legislatuur een betere
oplossing is, betwijfelt onze partij. Een
zuinig beheer voeren, vooruitzien en geen
zotte kosten maken, is dat des te meer.

Dimitri Hoegaerts
fractievoorzitter gemeenteraad

Normaal zouden we op het einde van
2018 (einde legislatuur) eindigen met
een leninglast van totaal 14 miljoen
euro, en tegen 2022 zou dat nogmaals
bijna gehalveerd worden tot 7-en-eenhalf miljoen euro. Nu kletst het N-VA/
CD&V-bestuur daar zomaar even 10
miljoen euro bij. De rekening is voor
later. De interesten en wie ze betaalt,
zijn uiteraard een detail: een aflossing
van 600.000 euro per jaar neemt het
gemeentebestuur er met de glimlach bij.
Uiteraard verhoogt het gemeentebestuur
de gemeentebelastingen (nog) niet,
want dàn zouden de mensen zich pas

Dimitri Hoegaerts
lijsttrekker

Invoering
vreemdelingentaks

HET VLAAMS BELANG HEEFT
Een

voor onze mensen

Op een zonnige Valentijn ging onze
Brasschaatse Vlaams Belang-afdeling
op stap in het kader van de campagne
'Een hart voor onze mensen'. Met de 7,2
miljard euro (een voorzichtige schatting)
die men vandaag in ons land besteedt aan
immigratie, kunnen we de pensioenen
(zo'n 40% lager dan in onze buurlanden)
met 150 euro doen stijgen, de tarieven

voor kinderopvang met 30% doen dalen
en de rusthuisfactuur plafonneren op
1.200 euro. Ook in een ‘rijke’ gemeente
als Brasschaat is er nog vaak verborgen
armoede. Deze winter verkocht onze
afdeling ook warme soep op de markt
ten voordele van minderbegoeden van bij
ons. De reacties en steun van de passanten
waren hartverwarmend.
Een

interesseren, want een inbraak heeft
een grote persoonlijke impact op de
slachtoffers. Onze partij was bij monde
van Dimitri Hoegaerts jaren geleden
de eerste om bewakingscamera’s op
de invalswegen van Brasschaat voor te
stellen en om een virtuele grens rond de
gemeente te trekken. De jongste jaren
werd er daadwerkelijk geïnvesteerd in
zo’n netwerk van ANPR-camera’s. Maar
verder investeren in mensen en middelen
is een noodzaak. Het gemeentebestuur
zegt dat het niet op elke invalsweg een
camera zal zetten, maar de mazen in
het net van het netwerk zijn zodanig
groot dat rondtrekkende daderbenden
blijkbaar nog steeds ongezien in - en uit
Brasschaat kunnen rijden. Het Vlaams
Belang vraagt dat het net gesloten wordt
en dat slachtoffers steeds op de hoogte
gehouden worden van onderzoeksdaden
door politie en gerecht.
Een

voor lokale ondernemers

Onze partij is ook buiten verkiezingstijd
bekommerd om een bloeiende lokale
handel en het Vlaams Belang zal altijd
mee de woordvoerder blijven van
de middenstand in Brasschaat. Dat

waken dat de overlevingskansen van de
detailhandel in àlle wijken van Brasschaat
gewaarborgd blijven, van Mariaburg tot
in Maria-ter-Heide.
Een

voor andersvaliden

Het Vlaams Belang stelde vast dat er in
de Brasschaatse speeltuinen vrijwel geen
speeltoestellen zijn die geschikt zijn voor
rolstoelgebruikers of mindervaliden.
Onze gemeente hinkt op dit gebied
achterop en daarom pleitte ons raadslid
Luc Van der Schoepen bij verschillende
gelegenheden voor de inplanting van
een aangepaste speelomgeving in het
park of nog beter geschikte speeltuigen
in de bestaande speeltuinen voor
andersvalide kinderen. Integratie tussen
kinderen zonder en met een handicap
wordt hierdoor bevorderd aangezien
de speeltuigen voor beide doelgroepen
ontwikkeld worden. Schepen Niels de
Kort (CD&V) aarzelde eerst omwille van
de hogere kostprijs, maar lijkt nu toch
gewonnen te zijn om meer te investeren
in bepaalde toestellen.

voor uw veiligheid

In Brasschaat wordt elke week meerdere
malen ingebroken of gepoogd in te
breken. Het zijn vooral de mensen
achter de statistieken die ons moeten

benadrukte fractievoorzitter Dimitri
Hoegaerts bij Unizo Brasschaat in
mei. Gelet op de toegevoegde waarde
van de kleinhandel voor het lokale
sociale weefsel, wil het Vlaams Belang
dat het gemeentebestuur werk maakt
van een aantrekkelijk winkelgebied
in het centrum van onze gemeente,
zonder evenwel wijkwinkels en kleine
kernen dood te knijpen, integendeel.
Het gemeentebestuur moet er dus over

Op de gemeenteraad van april stelde ons
gemeenteraadslid Mieke de Bats dat de
toegankelijkheid van het cultuurcentrum
Ruiterhal verouderd en moeilijk te
gebruiken is voor mindermobiele
personen. In het verleden heeft het
Vlaams Belang al gevraagd om hier
iets aan te doen. Schepen Dirk de Kort
(CD&V) beaamde dat er inderdaad nog
inspanningen moeten gebeuren om de
publieke gebouwen toegankelijker te
maken.

EEN
Een
wonen

VOOR BRASSCHAAT

voor verantwoord sociaal

In beginsel gaat onze partij er van uit
dat sociale huur- of koopwoningen
zouden moeten toegewezen worden
aan personen en gezinnen die reeds een
duurzame band hebben met Brasschaat.
Ons gemeenteraadslid Luc Van der
Schoepen volgt de Brasschaatse sociale
huisvestingsdossiers steeds van kort op.
Niet elke plaats is geschikt om sociale
(of andere) woningbouw te realiseren.
Zo ging onze fractie in Het LeegRietbeemden op de rem staan omwille
van de waterproblematiek. Luc bracht
de vertraging en verwaarlozing van
het project aan de Bosaard ter sprake
en kaartte ook recent nog bepaalde
bouwgebreken in Hoogbos aan. Vaak
zijn kopers de speelbal tussen aannemer
en sociale huisvestingsmaatschappij. De
huisvestingsmaatschappijen mogen zich
niet verschuilen bij eventuele conflicten,
maar moeten hun verantwoordelijkheid
nemen ten voordele van de sociale
huurder of koper.

Ellen Samyn volgde het dossier op.
Uiteindelijk kon ze tevreden vaststellen
dat er niet gekozen is voor privatisering
om de privatisering. Haar invalshoek
was steeds dat de oprichting van het
Zorgbedrijf niet mocht leiden tot een
vermindering van de kwaliteit van de
zorg en de diensten voor de bewoners. De
dienstverlening mag voor de bewoners
niet duurder worden. Klachten moeten
van kortbij opgevolgd worden. Een
voorwaarde tot goede dienstverlening
is dat er voldoende personeel is. Het
Vlaams Belang pleit daarom voor de
optrekking van de personeelsnormen
zowel in de commerciële als in de
openbare woonzorgcentra.
Een

Enkele jaren geleden werd het
Zorgbedrijf
Brasschaat
opgericht
in de schoot van het OCMW, dat
bestaat uit het woonzorgcentrum
Vesalius, het dagverzorgingscentrum
en de assistentiewoningen Balderhof.
Het Vlaams Belang verzette zich
tegen een privatisering, omdat er een
openbaar alternatief moet zijn voor
zorgbehoevenden. Ons OCMW-raadslid

Een

voor het milieu

Onze fractie werkte bij monde van Luc
Van der Schoepen mee aan de vergroening
van het gemeentelijk wagenpark en de
promotie van CNG. Elektrisch rijden,
waar nu onder lobby-druk het meest
wordt op ingezet, is niet noodzakelijk de
groenste vorm van rijden.

voor dieren

De gemeente en de politie werken samen
met het Opvangcentrum voor Vogels
en Wilde Dieren Brasschaat-Kapellen
(VOC) voor de opvang van kleine
en grote in het wild levende dieren.
Tot voor kort waren er geen formele
afspraken over de dringende medische
verzorging van gewonde huisdieren,
Een
voor ouderen en
zorgbehoevenden

voornamelijk verkeersslachtoffers zoals
overstekende katten of loslopende
honden, die gemeld of binnengebracht
worden. Ons gemeenteraadslid Dimitri
Hoegaerts pleitte dus voor de uitbreiding
van die afspraken met het VOC en
dierenartsenpraktijken voor de dringende
medische verzorging van huisdieren
die het slachtoffer van een aanrijding
werden, zodat behulpzame burgers niet
zelf moeten opdraaien voor de kosten van
een dringende opname van een overreden
kat of hond, ongeacht of de eigenaar op
dat ogenblik bekend of onbekend is. Het
toelagereglement voor het VOC werd in
die zin herzien, wat vele dierenliefhebbers
zullen toejuichen.

Nog voor het mode werd, organiseerde
onze partij zwerfvuilacties in Brasschaat.
Er wordt voldoende gesensibiliseerd, maar
een hardnekkige en asociale minderheid
blijft voor zwerfvuil zorgen langs onze
wegen en in onze parken. Daar waar
zwerfvuil of sluikstorten een aanhoudend
probleem vormen, kan camerabewaking
worden ingezet om overtredingen vast
te stellen. Sinds kort kan de gemeente
Brasschaat zo’n camera inschakelen. Ook
de gemeenschapswachten kunnen een
nuttige rol spelen. Wanneer de overtreder
wordt geïdentificeerd, dan moet die altijd
worden beboet. Ook de opruimkosten
moeten integraal op de overtreder worden
verhaald. Wie vervuilt, die betaalt.

Dimitri Hoegaerts lijsttrekker
De verkiezingslijst van het Vlaams Belang
in Brasschaat zal in oktober opnieuw
aangevoerd worden door Dimitri
Hoegaerts. Hij is 45 jaar en gehuwd. In
juli verwachten hij en zijn vrouw Ellen
een baby. Hij werkt in het Europees
Parlement voor Gerolf Annemans.
Dimitri Hoegaerts heeft een pak ervaring
op lokaal vlak. Hij is gemeenteraadslid in
Brasschaat sinds 1995 en in 2012 was hij
een eerste maal lijsttrekker.

De partij haalde toen 3 zetels. Nieuw
in de politiek en nieuw op de Vlaams
Belanglijst is zelfstandig onderneemster
Greet Verbert (40), die de tweede plaats
zal innemen. Op de derde plaats staat
Luc Van der Schoepen (50), chauffeur
bij De Lijn en gemeenteraadslid sinds
2012. Lijstduwer wordt consultant en
zelfstandig ondernemer Tim Willekens
(40). Tim is uittredend provincieraadslid.

Herinwijding Mariadomein
Op zaterdag 26 mei zakten heel wat
Brasschaatenaren, jong en oud, af naar de
officiële heropening en plechtige inwijding
van het Mariadomein op Rustoord in de
wijk Kaart. Na de renovatiewerken dankzij
de inspanningen van de kerkfabriek en
vele vrijwilligers en met steun van het
gemeentebestuur en Vlaamse overheid, kan
men weer terecht op deze mooie plek voor
stilte, bezinning, een gebed of gewoon een
deugddoende wandeling door het park.
Het is een plek met een rijke geschiedenis
die dateert van het begin van de 20ste
eeuw. Toen werd Rustoord ontwikkeld
door de katholieke visionair Antoon Van
den Weyngaert. Net zoals in Mariaburg
werd hier een totaalconcept gecreëerd, waar
alle elementen voor een kleine katholieke
gemeenschap aanwezig zijn. En daarbij
hoorde de kerk, de pastorie, een groot
rusthuis, enkele opvallende woningen en
horecazaken. Dit alles in een pittoreske stijl.
De kern van deze nieuwe wijk was klaar in

1910. In 1916 kwamen er de Mariagrot en
de Sint-Rochuskapel bij, de kern van het
huidige religieuze park. Wat later werd de
Zevenweeënweg van Onze-Lieve-Vrouw en
de kruisweg met veertien staties toegevoegd.
Het religieuze park gaat dus al meer dan
100 jaar mee. In de loop der jaren zijn er
renovatiewerken gebeurd, maar nu werd
het opnieuw tijd om dit domein en de grot
onder handen te nemen. Sinds november
2013 is het Mariapark bouwkundig erfgoed
en sinds oktober 2017 is het bredere domein
- met de kruisweg en de kapel - beschermd
als monument.
De plechtige inwijding werd voorgegaan
door de bisschop van Antwerpen,
monseigneur Johan Bonny en pastores Koen
Janssen, Michel Baert, Abraham Rayappan
en Hans Eelens. De bisschop was duidelijk
in zijn nopjes en de herinwijding groeide
uit tot een devoot volksfeest, waar dichte en
verre buren elkaar onder een stralende zon
konden begroeten.

Vlaams
Belang
haalt
vreemdelingentaks binnen
De mogelijkheid om een vergoeding te
vragen aan erkende vluchtelingen is sinds
maart 2017 van kracht. Gemeenten
kunnen er sindsdien voor kiezen om
een bedrag tot 50 euro te vragen aan
vreemdelingen bij de verlenging,
vervanging of vernieuwing van
hun verblijfskaart. De administratie
rond verblijfskaarten is een pak
complexer dan voor identiteitskaarten
van eigen onderdanen en dat zorgt
voor een bijkomende werklast voor de
lokale besturen, wat deze nieuwe taks
meteen ook rechtvaardigt.
Hoewel het in Brasschaat geen
dagelijkse praktijk is - of net daarom
- vroeg onze fractievoorzitter Dimitri
Hoegaerts om de invoering van deze
retributie voor verblijfsvergunningen
te onderzoeken. Ondanks progressief
protest erkende schepen Adinda Van
Gerven (N-VA) de noodzaak en zij
kwam met een retributiereglement
naar de gemeenteraad dat werd
goedgekeurd.
Contact:
Dimitri Hoegaerts
Frilinglei 44
2930 Brasschaat
tel. 0476-32 97 17
dimitri.hoegaerts@vlaamsbelang.org

