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Beste Brasschaatenaar

Op 14 oktober 2018 kiest u een nieuwe gemeenteraad. 
Wij, Brasschaat 2012, zijn een progressief politiek project van 
onafhankelijken, GROEN en sp.a. 

De voorbije zes jaar werkten we goed samen. Met veel enthousiasme 
zetten we dit verder. We willen een socialer, duurzamer en 
democratischer Brasschaat. 

De helft van de lijst bestaat uit mensen die geen lid zijn van een 
nationale partij, maar die voor dit Brasschaats project kiezen. Met de 
huidige 6 mandatarissen hebben we al heel wat ervaring in huis om 
alle (nieuwe) kandidaten op deze lijst ten volle te steunen.

Wij wonen en leven graag in Brasschaat, maar er is werk aan de 
winkel: onze gemeente vergrijst omdat jongeren geen betaalbare 
woning vinden, de open ruimte slibt dicht en het aantal auto’s blijft 
stijgen, er wordt beknibbeld op de dienstverlening, adviesraden en 
verenigingen worden stiefmoederlijk behandeld.

Wie hier verandering in wil brengen, heeft maar één keuze: 
Brasschaat 2012, uw kompas voor Brasschaat!

In deze brochure vindt u veel, maar op 
onze website www.Brasschaat2012.be 
staat nog meer.

Steven Broos
lijsttrekker



RUIMTE EN WONEN IN BRASSCHAAT
● bestaande bebouwde oppervlakte beter benutten
● in de kernen hoger bouwen om groen en open ruimte te vrijwaren 
● kangoeroewoningen aantrekkelijk maken
● inzetten op betaalbare en sociale huurwoningen
● aanbieden van betaalbare serviceflats 
● kopen van woningen betaalbaar maken
● geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden

BETAALBAAR WONEN, OOK VOOR JONGEREN

● jongeren de kans bieden om tegen een betaalbare prijs in de gemeente te    
   blijven wonen in start- en kluswoningen

WONEN VOOR SENIOREN

● kangoeroe- en zorgwonen stimuleren
● ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning houden door:
 ◦ breed aanbod aan thuiszorg en premies om de woning aan te 
   passen
 ◦ het aanbod van betaalbare serviceflats te vergroten 

WONEN IN VILLA’S EN OP KASTEELDOMEINEN

● oplossingen zoeken voor leegstand
● nagaan of in kasteeldomeinen huisvesting voor doelgroepen kan worden 
   gerealiseerd
● met behoud van groene ruimte die toegankelijk wordt voor iedereen.
● projecten voor co-housing mogelijk maken
● bekijken op welke verantwoorde wijze villa's tot wooneenheden kunnen  
   worden omgevormd



JONG BRASSCHAAT
MEER UITGAANSPLEKKEN

● jongeren ondersteunen om eigen projecten te realiseren
● beter avondvervoer en nachtbussen,
● cafébazen motiveren om hun zaak voor de lokale jongeren open te houden

STEUNEN EN AANMOEDIGEN van jongeren die zich willen engageren 
en hun talenten willen ontplooien

● leegstaande panden van de gemeente openstellen voor projecten  
● met gerichte projecten en free podia jong lokaal talent ondersteunen met  
   extra aandacht voor tieners

ONLINE COMMUNICATIE OPTIMALISEREN VOOR JONGEREN

● aanvragen voor subsidies 
● jeugdsubsidies beter bekend maken
● bereikbaarheid via sociale media

EEN STERKE JEUGDDIENST UITBOUWEN

● die jongeren persoonlijk begeleidt in realisaties
● die buiten de schooluren bereikbaar is
● die met veldwerken en een breed aanbod van vrijetijdsbestedingen de 
   niet-georganiseerde jeugd bereikt
● en die meewerkt aan een breed creatief cultureel aanbod voor jongeren

DE WERKING EN INFRASTRUCTUUR voor jeugdbewegingen en 
speelpleinwerking ondersteunen door

● extra financiering voor infrastructuur
● een jeugddienst die monitoren en vrijwilligers begeleidt en ondersteunt 



MOBIEL BRASSCHAAT
● fietsgebruik stimuleren
● Bredabaan comfortabel maken voor jong en oud
● taxicheques voor bejaarden en personen met een handicap
● beslissen over de komst van de tram
● automobilisten staan niet meer stil 

DE FIETS ALS HET KAN 

● brede, in asfalt aangelegde en goed onderhouden fietspaden
● overdekte fietsenstallingen op de Bredabaan  en fietskluizen voor 
   buurtbewoners in woonstraten

DE AUTO ALS HET MOET

De auto domineert het gemeentecentrum. Het met auto’s volgestapelde kerk-
plein is zowat het meest ongezellige plein van de Voorkempen 
● van het plein een levendig dorps- en marktplein maken
● in overleg met de bewoners de status van alle straten bepalen
● invoeren van een vast tarief voor binnengemeentelijk taxiverkeer
 
DE TRAM ALS HIJ ER IS

Er is behoefte aan beter openbaar vervoer, met de auto naar Antwerpen 
rijden is moeilijk. Binnenkort rijden lijnbussen enkel tot P&R halte. Parkeren 
wordt daar betalend. 

Wij zijn voor een tram die ons rechtstreeks met Antwerpen verbindt.  Zonder 
tram dreigt Brasschaat achterop te hinken bij andere randgemeenten. Die 
hebben wél een trein- of tramverbinding.
● tramlijn van Antwerpen naar Brasschaat doortrekken 
● vertrekken van de voormalige plannen van De Lijn



Steven startte 30 jaar geleden zijn politieke 
carrière. Hij was toen bekend als voorzitter van de 
jeugdraad en als groepsleider van scouts Jobertus. 

Ondertussen zetelt hij al 12 jaar in de gemeenteraad. 
Hij is gekend om zijn gedrevenheid en dossierkennis. 

Als Brasschaat2012-fractieleider houdt hij zich naast 
het algemeen beleid vooral bezig met mobiliteit en 
verkeersveiligheid, jeugd, sport, onderwijs en duur-
zaamheid.

Hij is gehuwd en heeft 3 studerende kinderen. 
Na meer dan 20 jaar leerkracht in het beroeps-
onderwijs is hij een nieuwe uitdaging aangegaan als 
adjunct-directeur in het Sint-Eduardusinstituut in 
Merksem.  

Zijn verplaatsing deed en doet hij consequent met de 
fiets. Daarnaast is badminton één van zijn favoriete 
bezigheden. 

In het weekend vind je hem aan de kant van het 
voetbalveld om te supporteren voor zijn drie 
voetballende kinderen.

 Steven Broos
48 jaar

adjunct-directeur 
onderwijs

uittredend fractieleider-
gemeenteraadslid

Prins Kavellei 15

stevenbroos@telenet.be

1 3
 

Kasper engageert zich al sinds zijn 15 jaar voor een positieve, 
vooruitstrevende beweging die gaat voor een socialer, 
gezelliger en groener Brasschaat! 

Kasper zet zich vooral in voor betaalbaar en onbezorgd wonen 
voor jong en oud. Daarnaast zijn een duurzame en veilige 
mobiliteit, vlot openbaar vervoer, dierenwelzijn en het groene 
karakter van Brasschaat erg belangrijk voor Kasper.

Kasper Vanpoucke
 31 jaar - Beleidsadviseur in het Europees Parlement
 Jacobuslei 68 - kaspervanpoucke@hotmail.com

Lisa zag in 1985 het levenslicht in ziekenhuis 
Vesalius, ging naar school, scouts, dansschool en 
basket in Brasschaat. Lisa is getrouwd met Koen en mama 
van Sepp en Maurice. 

"In 2010 werd ik lid van Groen omdat het BAM-tracé mij een 
doorn in het oog was. Nu neem ik de fakkel over van Camilla 
Decleer als kopvrouw van Groen Brasschaat. Duurzaamheid, 
zorg van in de crèche tot het rusthuis zijn mijn stokpaardjes 
en ik zou graag de tram vanuit Brasschaat naar de koeken-
stad nemen." 
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Lisa Buysse  

32 jaar - leerkracht Nederlands/Engels
Hoge Kaart 117 - Lisa.buysse@hotmail.com



Inge is al vele jaren sterk betrokken in het politieke leven 
zowel nationaal als internationaal, een lange carriere waar-
bij vele watertjes doorzwommen werden en ervaring werd 
opgedaan: nationaal partijbestuur van Spirit, bestuurslid 
van VU-Idee, oprichtster en voorzitster Tibet support Group 
Belgium, Nationaal voorzitster Acod cultuur, 18 jaar ocmw 
raadslid als onafhankelijke. 

"Nu méér dan ooit, is er vooral nood aan geëngageerde mensen die 
durven opkomen en desnoods op tafel gaan kloppen, om de zwaksten 
in onze samenleving te verdedigen zodat ze krijgen waar ze recht op 
hebben. Ik wil dit graag blijven doen voor Brasschaat."

Johan Caluwé  
46 jaar- hoofdverpleegkundige in een wzc te Merksem - 

seniorenconsulent - Pauwelslei 140 - johancaluwe@hotmail.be
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Johan is gehuwd en vader van 3 dochters en een zoon. 
Het zorgen voor kwetsbare mensen aan een betaalbare prijs 
is een basisrecht. Daarom pleit Johan voor het afschaffen van 
de onderhoudsplicht en voor actieve armoedebestrijding. 

En hoe minder parkings er zijn, hoe minder auto’s er naar het 
centrum komen. De fiets binnen de gemeente heeft prioriteit! 
Johan zou graag zien dat het kerkplein opnieuw een “groene” 
oase van rust en ontspanning wordt.

 Inge Hermans         uittredend OCMW-raadslid

58 jaar - Musicus, eerste violiste Opera Ballet Vlaanderen
Zegeplein 8 - ingehermans@telenet.be

 

Inneke werkt als lid van de sportraad, de vzw Sport Plus en 
het sportpromotieteam van Brasschaat al 20 jaar mee aan het 
sportieve aanbod in onze gemeente. De gezondheid van mens 
én dier ligt Inneke zeer nauw aan het hart en daarom komt ze 
graag op voor het behoud van het groene en gezellige 
karakter van Brasschaat. 

Innovatie omtrent mobiliteit en wonen en het behoud van 
groene ruimten en rustpunten kunnen hand in hand gaan als 
de politiek verstandige keuzes durft te maken.
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Inneke Claes
39 jaar - Fasciatherapeute
Hoge Kaart 131a - inneke.claes@telenet.be

Anne Vangenechten  
52 jaar -  Leerkracht wiskunde

Het Heiken 9 - anne_v@skynet.be

Anne is 53 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Na een 
carrière in de IT en een aantal jaren als onthaalouder voor 
schoolgaande kinderen, staat ze nu sinds enkele jaren in het 
hoger secundair onderwijs, als leerkracht wiskunde.

Vanuit haar beroep is Anne begaan met kansen en 
mogelijkheden voor de jeugd, zowel wat betreft opleiding als 
vrije tijd, en ongeacht afkomst en achtergrond. 

Jongeren hun opvoeding en opleiding is de toekomst, voor 
ons allemaal.
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Sam is jarenlang leider bij Chiro Driehoek en bestuurslid bij 
jeugdhuis Hob Nob geweest. Zo leerde hij veel over wat er bij 
Brasschaatse jongeren leeft. Adolescenten zitten met vragen 
als: “Waar kunnen we uitgaan? Ga ik later wel in het dure 
Brasschaat kunnen wonen?” 
Sam is ook  al sinds zijn 12 jaar lid van Natuurpunt. 
Brasschaat moet dringend werk maken van een gerichter 
natuurbeleid, vindt Sam, onder meer de vele invasieve 
soorten in onze parken. 
Voor Brasschaat 2012 is Sam social-media verantwoordelijke 
en webmaster.

Niloufar Doustdar  
24 jaar - Student Sociaal Werk Karel de Grote Hogeschool -  

Zegeplein 8 - Niloufar.doustdar@gmail.com
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De ”ratrace” van ons dagelijkse leven draait regelmatig veel 
te snel, daarom wil Niloufar mee ijveren om de neveneffecten 
van dit fenomeen draaglijk te maken.

Dit kan o.a. door bredere en laagdrempelige initiatieven te 
organiseren voor iedereen. Ook voor jou wil Niloufar er zijn! 

Zelf is ze vrijwilliger bij het OCMW en bij Vormingplus 
Antwerpen. Niloufar werkt als jobstudent-suppoost bij de 
Opera Ballet Vlaanderen.

 Sam Liégeois 
21 jaar - Student 
De Vis 69 - samliegeois@outlook.be

 

Yolien is werkzaam in de kinderpsychiatrie als psychologe 
voor adolescenten met gedragsstoornissen. Zij is gewezen 
vrijwilligster bij VOC met een nog steeds inherente gedreven-
heid voor dierenwelzijn. 

Thema’s waar Yolien verder aandacht voor heeft:  kwalitatieve 
en betaalbare gezondheidszorg en mobiliteit. 
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Yolien Schellemans
25 jaar - Klinisch psychologe
Bredabaan 169 - yolien.schellemans@gmail.com

Gitte Van Soom  
38 jaar - Bediende boekhandel

Mishagen 33 - gitte.vansoom@telenet.be

Gitte is gehuwd en mama van 2 dochters, zij wil zich voor 
Brasschaat engageren onder het motto: elke verandering 
begint bij jezelf. 

Gitte gaat voor meer menselijkheid en gezond verstand in de 
politiek. Politieke interesses: burgerparticipatie, ruimtelijke 
ordening en cultuur.
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SOCIAAL BRASSCHAAT
Een cruciale opdracht! We vrezen evenwel dat de integratie van de OCMW's 
in de gemeentebesturen in Vlaanderen ook in Brasschaat veel expertise, inzet 
en financiële middelen zal kosten. 

SENIOREN

We vinden het een kerntaak om iedereen een mooie oude dag te bezorgen.
● mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
● betaalbare zorg, zonder onderhoudsplicht
● om betaalbare ouderenzorg te garanderen, moet de factuur in publieke   
   rusthuizen onder controle gehouden worden

KINDEROPVANG

We willen dat ieder kind naar de kinderopvang kan. 
● investeren in extra inkomensgerelateerde kinderopvang
● extra kinderopvang voor ouders met flexibele werktijden

ARMOEDE 

De kinderarmoede in Brasschaat bedraagt 8%, de bestrijding hiervan moet 
een prioriteit zijn.  
We maken van armoedebestrijding een beleidsspeerpunt:
● steunaanvragen onderzoeken met huisbezoeken als werkingsmiddel 
● mensen in armoede naar werk begeleiden 
● extra aandacht aan de psychologische bijstand van kinderen in armoede  
   besteden
● samen met ouders oplossingen vinden zodat schoolfacturen betaald 
   kunnen worden 
● armoedetoets in de gemeentelijke besluitvorming invoeren (werkt deze  
   beslissing armoede niet verder in de hand?)



SOLIDAIR BRASSCHAAT

Brasschaat 2012 staat voor een SOLIDAIR ONTWIKKELINGSBELEID

● een gemeente die solidair is met het Zuiden
● Brasschaat moet een Fair Trade-gemeente worden.
● een structurele aanpak met gedeelde verantwoordelijkheid en duurzame  
   ontwikkeling 
● de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (DOD) van de Verenigde 
   Naties als leidraad nemen
● onze inwoners een positief beeld geven van de mensen in het Zuiden
● de werking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
   (GROS) en van 11.11.11 administratief, logistiek en financieel ondersteunen
● een voltijdse ambtenaar die de GROS en de werking rond de Stedenband 
   met Tarija ondersteunt

Brasschaat 2012 wil de MIDDELEN VOOR ONTWIKKELINGSBELEID 
VERHOGEN om te groeien naar de 0,7%-norm.  

Deze middelen willen we gebruiken voor:

◦ projecten en initiatieven van de gemeente en van Brasschaatse       
  ontwikkelingshelpers in het Zuiden
◦ noodhulp bij rampen
◦ wederopbouwprojecten 
◦ stedenband met Tarija in Bolivia 

Brasschaat 2012 wil een BREED LOKAAL DRAAGVLAK VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING UITBOUWEN door:

◦ mondiale vorming, onder meer door de logistieke ondersteuning van  
  de wereldmeerdaagse in het Cultuurcentrum 
◦ inzet van de gemeentelijke communicatiekanalen



DUURZAAM BRASSCHAAT
Brasschaat 2012 wil het Burgemeestersconvenant uitwerken waarin een 
engagement wordt genomen voor drastische vermindering van de CO²-uitstoot. 
Zo willen wij Brasschaat laten groeien naar een klimaatneutrale gemeente.

DUURZAAM RUIMTEBEHEER
● ecologisch beheer van openbaar groen, bermen, beken en grachten 
● in stand houden van kleinschalige natuur en 'groene vingers'
● natuurgebieden verbinden en omliggende natuurwaarden van Antitankgracht 
   vrijwaren
● regenwater bovengronds houden en gebruik bevorderen
● groendaken op bijgebouwen en garages bij nieuwbouw en renovatie verplichten

ECOLOGISCH ENERGIEBELEID
● investeren in hernieuwbare energie door bij gemeentegebouwen het goede 
   voorbeeld te geven
● duurzame en CO²-neutrale mobiliteit promoten en als gemeente het voortouw  
   nemen: groen wagenpark, fietsinfrastructuur 

DUURZAAM BESTUREN
● duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid  
● adviesfunctie milieuraad ernstig nemen
● subsidies natuur-en milieuverenigingen verhogen

AFVALBELEID
● maximale preventie van restafval door hergebruik en recyclage
● principe “de vervuiler betaalt” hanteren door voor restafval een gedifferentieerd 
   tarief (diftar) in te voeren
● toetreden tot de ‘statiegeld-alliantie’ 
● thuiscomposteren bevorderen
● het aantal grote evenementen in het gemeentepark beperken

DIERENWELZIJN verdient meer aandacht 
● recreatiezone's voor honden
● bescherming overstekend wild door middel van spiegels



LEVEN IN EEN VEILIGE BUURT

Veiligheid is een basisrecht voor iedereen dat door de overheid gegarandeerd 
moet worden.

Zorg voor veiligheid betekent voor Brasschaat 2012: 
veilig verkeer, leefbare buurten en een goede werking van de lokale politie 
door wijk- en fietsteam.

Onze actiepunten zijn 

● de uitrol van het wijk- en fietsteam van de politie Brasschaat waarbij de  
   wijkagent dicht bij de burger staat
● het vervolledigen van het cameranetwerk rond Brasschaat met snelheids-
   metingen zodat ook op dit punt deze camera’s hun effect niet missen
● verderzetten van de aandacht voor diefstallen in woningen met de inzet 
   van technologische hulpmiddelen, preventie en sensibiliseringsacties
● acties rond fietsdiefstallen uitrollen: het systeem met ingebouwde 
   digitale chip ontwikkelen dat werkt met de ANPR-camera’s die de chip van 
   de gestolen fiets opmerken
● de werking van de lokale politie op het gebied van snelheids- en alcohol
   controle wordt bestendigd

Voorwaarden voor een samenhangend veiligheidsbeleid

◦ goede samenwerking tussen de lokale politie en de gemeentelijke dienst  
  mobiliteit is een absolute voorwaarde om een goed verkeersveiligheidsbeleid 
  te voeren
◦ de invulling van het volledige personeelskader van de veiligheidsdiensten   
  is een noodzaak om dit alles te realiseren



Vroeger stemde Marc op sp.a, vanaf haar ontstaan stemt hij 
voor Brasschaat 2012.

Het progressieve karakter van dit project, de vlotte samen-
werking van sociaal-democraten, GROEN en onafhankelijken 
staan volgens hem garant voor een sociale, gezonde en recht-
vaardige samenleving.  

Hij popelt om aan het werk te gaan.

Anita Put  
61 jaar - Gepensioneerd bibliotheekmedewerker

Goordijk 45 - putje57@gmail.com

Als prille gepensioneerde vindt Anita de leefkwaliteit voor 
senioren een belangrijk aandachtspunt. Daarom pleit ze 
voor zorgkwaliteit voor senioren. Jongere ouderen (!) maken 
een steeds groter deel uit van onze leefgemeenschap. Ook 
daarom verdienen zij op een volwaardige wijze hun plaats te 
krijgen.

Meer woningen in onze gemeente betekent ook extra 
autoverkeer.  Daarom vind Anita het ook belangrijk dat er 
blijvend wordt ingezet op betaalbare en efficiënte mobiliteit 
met de nadruk op het openbaar vervoer.    

 Marc Jansen
73 jaar - gepensioneerd loodgieter
Isenbaertlei 63 - marc.jansen945@gmail.com

 

Rechtvaardigheid en kritisch denken zijn voor Eric de twee 
pijlers waar het in politiek om draait. 

Het huidige “fake news” en populistische parcours waar 
sommige politici garen bij spinnen stoort Eric mateloos. 
"Fact checks" zijn hier het enige wapen tegen. 

Eric is bestuurslid bij sp.a Brasschaat. In zijn vrije tijd 
beluistert Eric muziek, alle genres, thuis en op concerten. 

Gitaar leren spelen en reizen zijn Erics favoriete bezigheden.
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Eric Nauwelaerts
57 jaar - Productiecoördinator petrochemie
eric.nauwelaerts1@telenet.be

Hilde Buysse
63 jaar - Verpleegster

Werverbos 52 - Hilde_buysse@hotmail.com

Hilde is reeds 63 jaar Brasschaatenaar, en al bijna even 
lang ecologiste en feministe. Zij is lid van de gemeentelijke 
milieuraad voor Velt en lid van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking voor Triángulo (sociale projecten 
El Tumbador-Guatemala) en stedenband Brasschaat-Tarija 
(Bolivië).  

De passies van Hilde zijn: tuinieren, composteren en paarden. 
Overbodig te zeggen dat dierenwelzijn nauw aan haar hart 
ligt.  En, o ja: Hilde is pro de tram!
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Chris is voorzitster Curieus Brasschaat en maakt deel uit van 
de algemene vergadering van Aralea.

Zij is een vrijwilligster pur sang: een helpende hand bij het 
Toverbos, het OCMW “Inleefhuis”, het Cultuurcentrum, de 
Kinderboerderij, Natuurpunt en de Wereldverteldag.  

Het mag dan ook niemand  verwonderen dat Chris haar poli-
tieke interesses bij cultuur en milieubeleid liggen.

uittredend gemeenteraadslid          Ilya De Roey
56 jaar - directeur Cultuurcentrum Den Blank

Hulshout 13 - ilyaderoey@hotmail.com

Ilya is van mening dat Brasschaat nood heeft aan een 
progressief politiek project: Brasschaat 2012. 

De zeskoppige fractie van dit project heeft zich steeds ingezet 
in een kritische maar immer constructieve oppositie. Ilya 
heeft de evolutie van Brasschaat 2012 mee gestalte gegeven. 
Het is ‘een beweging’ geworden in onze gemeente. 
 
Uw stem voor Brasschaat 2012 is een stem voor een nieuwe 
lokale beweging en voor het welzijn van elke 
Brasschaatenaar. 

 Chris Lauryssen
69 jaar - Gepensioneerd
Bethaniëlei 64 - christiane.lauryssen@telenet.be

 

Een halve eeuw telt de inzet van Rudi al. In z'n jonge jaren was 
hij actief als voorzitter van jeugdhuis Convenio in Maria-ter-Heide, 
daarna als voorzitter van de jeugdraad. Ook van het toemalige 
11.11.11-comité was hij een tijdje voorzitter. 

Bestuurlid bij de werkgroep milieubeheer Brasschaat en lid van het 
oud-leerlingenbestuur GHIM, acteur bij toneelvereniging K-tuna, 
redactielid van de dorpskrant Bravade. 

Beroepsmatig heeft Rudi zich gedreven en geëngageerd ingezet als 
opvoeder van het GIB. Politieke interesses: onderwijs, jeugd, milieu, 
ruimtelijke ordening, huisvesting en ouderenzorg. Rudi gaat uit van 
de mens, niet van het systeem.
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Rudi Pauwels      uittredend gemeenteraadslid

66 jaar - Gepensioneerde
Du Boislei 9 - rudi.pauwels52@gmail.com

Claudie  Pleyers
60 jaar – Leerkracht Frans

Hanendreef 108 - claudie.pleyers@scarlet.be

Progressief zijn betekent voor Claudie: het behoud van de 
dingen die er toe doen, het milieu en onze gezondheid. Een 
economie die de voetafdruk verkleint en de ongelijkheid 
tussen de mensen vermindert. Een kwaliteitsvol mobiliteits-
systeem in Brasschaat, met een vlotte verbinding naar 
Antwerpen. Een echt dorpsplein waar jong en oud elkaar 
kunnen ontmoeten in plaats van een zielige parking. Een 
goede ruimtelijke ordening zonder uitverkoop aan project-
ontwikkelaars. 
Kortom, Brasschaat als een gezellige, duurzame en solidaire 
gemeente. 
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De prioriteit van Marcel blijft: een toegankelijk welzijnsbeleid, 
laagdrempelig, met de hulpvrager centraal, vooral niet het 
omgekeerde: "op afspraak". Geen ambtenarij!

Marcel heeft ondersteuning geboden aan Aralea en personen 
met een beperking. Marcel staat voor een gastvrije gemeente 
voor alle mensen zoekend naar een beter leven.

Het park moet opnieuw meer bos worden en de Bredabaan 
een woonstraat met het kerkplein als een ontmoetingsplek.

Vera Asselbergs  
59 jaar - Bediende

Brechtsebaan 53 - Vera.asselbergs@skynet.be

Vera vindt een vooruitstrevend politiek project onmisbaar in 
Brasschaat!

Zij zet solidariteit, vlot openbaar vervoer, verkeersveiligheid, 
ecologisch tuin- en groenbeheer en een ideale gezondheids-
zorg van jong tot oud voorop.

Vera is  actief lid van Velt (Vereniging voor Ecologische 
Land- en Tuinbouw).
    

 Marcel Debeuckelaer
72 jaar – gepensioneerd maatschappelijk werker gemeente 
Brasschaat - De Vis 81 - mdebeuckelaer@hotmail.com

 

Jims hobby’s zijn (bas)gitaar spelen, optreden met de 
“The Joo Joo Eyeballs” en skiën. 

Jims devies: Politiek engageren om iets te kunnen betekenen 
voor onze samenleving. 

Enkel commentaar geven van aan de zijlijn is geen optie, 
er moeten dingen gedaan worden.
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Jim Nauwelaerts
24 jaar - Student Wijsbegeerte (met minor natuurkunde)
Gezondheidslei 88 - jimnauwelaerts@telenet.be

Lut Lissens
66 jaar - Gepensioneerd 

Nachtegaallaan 12 - lut.lissens@telenet.be

"Zeg maar Lutje!"

Met de ogen wijd open wil Lutje vooral aandacht voor de 
65-plussers.

"Ik pleit voor open toegankelijkheid voor alle gemeente-
diensten en meer controle op het reilen en zeilen in 
woonzorgcentra in de gemeente. De leegstand op de Breda-
baan is een doorn in het oog en moet dringend worden 
aangepakt."
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SPORTIEF EN CULTUREEL BRASSCHAAT 

MASTERPLAN CULTUUR

● van het cultuurcentrum (opnieuw) een broedplaats maken voor talent
● laagdrempelig cultuurcentrum met een café als ontmoetingsplaats
● het eigentijds programma verder ontplooien met een dagprogrammatie   
   voor senioren
● met alle betrokkenen bepalen wat de noden zijn om een nieuwe podium
   zaal te bouwen op de locatie van de ruiterhal
● het Hemelhoeve-complex verdient beter: de foyerfunctie van het cultuur-
   centrum moet geherwaardeerd worden en een werkplaats voor kunsten 
   moet een plaats krijgen achter de Hemelhoeve
● de Sint-Jozefskapel moet behouden blijven en op een kwaliteitsvolle wijze 
   in het woonproject van het OCMW-gebouw geïntegreerd worden

CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSLEVEN IN DE WIJKEN

● aandacht hebben voor pluralistische werking van wijkinfrastructuur 
● tentoonstellingsruimten van Antverpia meer gebruiken
● bij realisatie van de school- en woonzorgprojecten in wijk Kaart waken 
   over bestaande parochiale ontmoetingsfuncties

SPORT VOOR IEDEREEN!

● het onevenwicht in de ondersteuning van de sportclubs moet worden 
   weggewerkt: prijs voor het huren van zalen is gestegen, met gevolgen voor 
   de werking van clubs  
● openstellen van schoolinfrastructuur voor (sport)clubs
● verder stimuleren van G-sport voor mensen met een beperking 
● aandacht voor ruiterpaden



ONDERNEMEND BRASSCHAAT

● de bedrijvenzone Lt. Coppenskazerne is een belangrijke troefkaart
● ondernemers betrekken bij het beleid via het Forum Lokale Economie
● winkelen in Brasschaat met een doordacht mobiliteitsbeleid aanmoedigen  
● met een locatiebeleid en een digitaal loket kleine en grotere 
   ondernemingen helpen in hun zoektocht naar een geschikte vestigingsplaats

WINKELEN IN BRASSCHAAT

● de middenstand op de Bredabaan en in de wijken actief ondersteunen en 
   bewoners aanmoedigen om lokaal en duurzaam te gaan winkelen door 
   het fietsen in de hele gemeente veilig en comfortabel te maken
● door parkeertijd voor automobilisten in het centrum in tijd te beperken 
   wil Brasschaat 2012 handelszaken voor meer mensen bereikbaar maken
● winkeliers die samen hun producten aan huis bezorgen, ondersteunen.  
   Energievriendelijk transport wordt daarbij aangemoedigd
● concentreren van het winkelgebied

BEDRIJVEN IN BRASSCHAAT

● ruimtelijk afbakenen van plekken die voor bepaalde economische 
   activiteiten geschikt zijn
● de bedrijvenzone Lt. Coppenskazerne in Maria-ter-Heide verder duurzaam 
   ontwikkelen



MEEBESTUREND BRASSCHAAT

● inwoners laten deelnemen aan het bestuur van de gemeente
● wijkraden oprichten die een wijkbudget beheren
● de werking van klassieke adviesraden ondersteunen
● co-creatie en volksraadpleging voor minstens één politiek controversieel dossier  
 

WIJKRADEN

● in elke wijk een wijkraad installeren die open staat voor alle wijkbewoners. 
● de wijkraden zijn zelfsturend en beschikken over een budget van € 30.000

KLASSIEKE ADVIESRADEN

● werking van de adviesraden evalueren en stimuleren
● voorzitters van adviesraden spreekrecht geven op de gemeentelijke 
   themacommissies

CO-CREATIE EN VOLKSRAADPLEGING

● professioneel begeleide co-creatie en een volksraadpleging om een oplossing 
   te zoeken voor minstens één politiek controversieel dossier, bijvoorbeeld de druk op 
   het gemeentepark of de (her)inrichting van de Bredabaan.  

Daaraan koppelen we een aantal voorwaarden:

◦ begeleiding door externe professionele experts
◦ het proces duurt minstens één jaar
◦ het proces mondt uit in een voorstel dat door zoveel mogelijk betrokkenen wordt 
  gesteund 
◦ het voorstel wordt ter goedkeuring aan alle Brasschatenaars ouder dan 16 jaar 
  voorgelegd
◦ het voorstel is bindend als er een opkomst is van minstens 50% en een 2/3 
  meerderheid wordt behaald



SCHOOLGAAND BRASSCHAAT

OUDERS KIEZEN DE BESTE SCHOOL VOOR HUN KIND

● keuze afhankelijk van nabijheid, mobiliteit, begeleiding en 
   levensbeschouwelijke overtuiging
● garantie hiervoor is een breed scholenaanbod 
 

BLIJVEN INVESTEREN IN KWALITEITSVOLLE EN ENERGIEZUINIGE 
SCHOLEN MET DE GEMEENTE IN EEN REGIEROL VOOR DE 
VERSCHILLENDE ONDERWIJSNETTEN

● het project “Scholen Kaart”  kan een voorbeeld zijn
 ◦ een combinatie van woongelegenheden (in erfpacht) en scholen biedt 
   kansen, maar kwaliteit en buurtinplanting zijn essentieel
 ◦ bij het huidige project mist men kansen om tot meer 
            netoverschrijdende samenwerking te komen

● investeren in kwaliteitsvolle  scholen: in het lager onderwijs, het GIB 
   en in het Deeltijds Kunstonderwijs
 ◦ we willen scholen energiearm maken, dankzij de financiering van   
   werken door de distributienetbeheerder.  

● werk maken van brede scholen door speelplaats, sporthal, refter en 
   klaslokalen buiten de schooluren open te stellen

● door het samen organiseren van sportdagen en culturele activiteiten 
   streven we naar een doorgedreven samenwerking tussen de netten

● de jeugdafdelingen van het Deeltijds Kunstonderwijs blijven in de wijken    
   aanwezig



Ivo is van mening dat engageren een werkwoord is in de 
positieve zin. 

Ivo werkt mee aan een politiek project dat gaat voor een 
SAMENleving die NIEMAND uitsluit, dat sociaal en economisch 
denken in de juiste balans plaatst,  dat mee denkt en werkt 
aan een op alle gebied DUURZAME toekomst. 

Dit alles zit vervat in Brasschaat 2012 en verdient daarom 
Ivo's engagement.

Christina Cop  
58 jaar - Verpleegkundige

Middelkaart 5 - Christina.cop@telenet.be

Beroepsmatig is Christina verpleegkundige, maar ze heeft al 
meer dienstjaren als huismoeder op de teller staan. 
Zij is actief in verschillende organisaties en verantwoordelijke 
voor de Gezinsbond in Brasschaat. 

Milieu, mobiliteit en het gezin zijn mijn grootste 
bekommernissen. Als je daar dan een politieke stem en 
gelaat aan wil geven, dan kom je automatisch bij Brasschaat 
2012 terecht.

 Ivo Tops
54 jaar - Buschauffeur De Lijn
Hoogbos 124 - yambutops@gmail.com

 

Peters schaarse vrije momenten zijn gereserveerd voor zijn 
gezin met twee tienerdochters, familie en vrienden. Al van in 
zijn jeugd opgegroeid in een warm socialistisch nest, waar er 
vrij over politiek kon gediscussieerd worden. Peter is als 
syndicaal  afgevaardigde actief in een ondernemingsraad, 
cpbw en syndicale delegatie.
Brasschaat 2012 leunt het dichtst aan bij Peters politieke en 
sociale waarden en normen. Er is in Brasschaat nog werk aan 
de winkel vooral qua veiligheid, leefbaarheid en verdraag-
zaamheid. Drie peilers waar Peter graag zijn schouders onder 
wil zetten.

27

Peter Torfs
47 jaar – Onderhoudstechincus en syndicaal afgevaardigde
Ploegsebaan 224 - torfspeter@hotmail.com

Bart Van Ackere
51 jaar - Arthandler

Magdalenalei 49 - bart.vanackere@telenet.be

Met grote bezorgdheid ziet Bart het mooie rustige dorp waar 
hij is opgegroeid meer en meer evolueren naar een mondain 
resort waar het voor jonge mensen steeds moeilijker wordt 
om een toekomst uit te bouwen.

Met een hart voor sociale en culturele thema’s wil Bart, 
samen met deze ploeg, laten zien dat er voor Brasschaat ook 
andere toekomstmogelijkheden zijn. 

Daarom stapt Bart bewust mee in het verhaal van Brasschaat 
2012 en is hij graag kandidaat op deze lijst.
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Louis steunt dit politiek project, omdat hij het belangrijk vindt 
dat onze gemeente sociaal georiënteerd moet zijn, 
waarbij er aandacht is voor alle burgers, zowel de begoeden, 
als de minder begoeden. 

Tevens vindt Louis dat alle sporten, ongeacht de populariteit, 
binnen onze gemeente de nodige bestuurlijke aandacht 
moeten krijgen.

Egbert van Wijk  
57 jaar - Huisartsopleider, homeopathisch/antroposofisch arts  - 

psychotherapeut - de Pretlei 5 - egbert.vanwijk@ua.ac.be

Egberts zorg is ons leefmilieu. Ook op gemeentelijk niveau:  
elke (kleine) stap telt. Respect voor mensen: dus ook eerlijke 
handel (in plaats van het recht van de sterkste). 

Brasschaat is een van de weinige plaatsen, die nog geen 
fairtradegemeente  is. Dat moet anders, vindt Egbert. 

Vanuit de samenleving/politiek hebben wij de verantwoorde-
lijkheid om het kader te scheppen voor meer gelijke kansen 
voor ieders ontwikkeling en dus om solidair te zijn met de 
meest kwetsbare medemensen.

 Louis Van Gils
50 jaar - Medewerker syndicale organisatie
Zilverberkenlei 48 bus B 

 

Je engageren om het kleine stukje wereld waarin je je 
dagelijks beweegt aangenaam en  leefbaar te maken. Dat 
leerde Lut in haar scoutsjaren en daar blijft ze nog steeds 
voor gaan. Opkomen voor kwetsbare kinderen en jongeren is 
doorheen de jaren alsmaar sterker geworden. Persoonlijk en 
beroepsmatig is Lut hier nauw bij betrokken. 

In Brasschaat 2012 heeft Lut voor deze groep steeds een 
politiek klankbord gevonden. Dankbaar en met het volste 
vertrouwen geeft Lut ons dan ook haar steun en stem. Wat dit 
laatste betreft, durft Lut ook op jouw stem te rekenen.
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Lut Delvaux
51 jaar - Administratief bediende basisonderwijs 
Brechtsebaan 103 - lutgarddelvaux@gmail.com

Jacques Decru
71 jaar - Gepensioneerd 

Ploegsebaan 96 - jacques.decru@scarlet.be 

Jacques was vertegenwoordiger bij diverse uitgeverijen.
Organiseert de literaire cafés van De Lezer vzw en biedt 
via antiquariaat De Tweede Lezer uitverkochte en gezochte 
boeken aan.
Is voorzitter Cultuurraad Brasschaat en lid van v.z.w. 
Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve.
Gewezen gemeenteraadslid. Heeft twaalf jaar ervaring als 
Ocmw-raadslid. Doet hier en daar vrijwilligerswerk.
 
'Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen 
omdat het een kans van slagen heeft' (Vaclav Havel). 
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Herman is voorzitter van Brasschaat 2012 en gewezen fractie-
leider VU en Spirit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers,  
het Vlaams Parlement en in de Brasschaatse gemeenteraad. 

Hij is voorzitter van drie sociaal-culturele organisaties in 
Vlaanderen. Herman heeft politieke expertise in ruimtelijke 
ordening, cultuur en participatie. 

Auteur van ‘Links-Liberalisme’ (2018).  
Oud-verbondscommissaris Scouts en Gidsen Vlaanderen.

uittredend gemeenteraadslid    Camilla Decleer  
64 jaar - Hoofdverpleegkundige met pensioen
Augustijnslei 223 - camilladecleer@hotmail.be

Camilla is gehuwd met Hugo Besard, samen hebben ze 4 
dochters en 5 kleinkinderen. 

Zij is sinds 1994 politiek actief bij GROEN met volgende 
mandaten: 1 jaar OCMW-raadslid, 23 jaar gemeenteraadslid 
waarvan 6 jaar als eerste schepen (2001-2007). 

Als voorzitter Groen Brasschaat geeft zij graag de fakkel door 
aan Lisa Buysse als kopvrouw voor GROEN Brasschaat.

 Herman Lauwers  ex-fractieleider gemeenteraad

65 jaar - Bestuurder van social-profit organisaties
Kaartse Bossen 4 - lauwersherman@telenet.be 32
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JE KAN OOK SLIM STEMMEN

In Brasschaat lijkt het maar om één vraag te gaan: een krachtmeting 
tussen een minister en een parlementslid. Het gaat voor hen niet om het 
burgemeesterschap, maar om hun positie voor de verkiezingen van volgend 
jaar. Bekijk het eens anders. Dit gaat over Brasschaat, niet over Brussel.

Als je gemeenteraadsleden wil die niet braaf een paar kopstukken volgen, 
maar die de dossiers gelezen hebben (dat wordt een zeldzaamheid in 
Brasschaat), kritisch zijn maar ook realistisch, dan stem je best voor een 
gezond alternatief: Brasschaat 2012.

Want ’t is niet al goud wat blinkt in Brasschaat. Het is nooit goed dat één 
partij te machtig wordt. Die wordt dan te eigenzinnig, waant zich heer en 
meester, wordt arrogant. Daar hebben we de laatste jaren al veel staaltjes 
van gezien. Een gezond democratisch bestuur heeft tegenspraak nodig en legt 
niet alle eieren in één mand.

Wij zijn een lokale samenwerking tussen sociaal-ecologische en links-
liberale Brasschaatenaren. Geen extremisten,  startklaar om  te besturen 
maar ook  altijd klaar om bij te sturen.

Ik kan je – met de hand op het hart – verzekeren: Brasschaat 2012 heeft de 
deskundigheid, de ervaring en het engagement in huis om de gemeente 
te besturen. Het bewijs hiervan leveren we maandelijks op de gemeenteraad.

Wie slim is, geeft die kennis en dat talent zijn/haar stem.  
Brasschaat 2012, uw kompas voor Brasschaat!

Herman Lauwers
Voorzitter Brasschaat 2012



1 STEVEN BROOS 18 RUDI PAUWELS
2 LISA BUYSSE 19 CLAUDIE PLEYERS
3 KASPER VANPOUCKE 20 MARCEL DEBEUCKELAER
4 INGE HERMANS 21 VERA ASSELBERGS
5 JOHAN CALUWé 22 JIM NAUWELAERTS
6 INNEKE CLAES 23 LUT LISSENS
7 ANNE VANGENECHTEN 24 IVO TOPS
8 SAM LIEGéOIS 25 CHRISTINA COP
9 NILOUFAR DOUSTDAR 26 PETER TORFS
10 YOLIEN SCHELLEMANS 27 BART VANACKERE
11 GITTE VAN SOOM 28 LOUIS VAN GILS
12 MARC JANSEN 29 EGBERT VAN WIJK
13 ANITA PUT 30 LUT DELVAUX
14 ERIC NAUWELAERTS 31 JACQUES DECRU
15 HILDE BUYSSE 32 HERMAN LAUWERS
16 CHRIS LAURIJSSEN 33 CAMILLA DECLEER
17 ILYA DE ROEY


