
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 oktober. 

OKTOBER  2020, NR. 2     I    V.U.: KRIS JANSSENS, OLMENLAAN 18, 2960 BRECHT

Brecht
www.n-va.be/brechtbrecht@n-va.be N-VA Brecht

N-VA maakt werk van veilige schoolomgevingen (p. 3)Dossier De Merel in stroomversnelling (p. 2)

Mobiliteitsschepen Eline Peeters:

“Gevochten als een leeuw tegen  
betaalparking station Noorderkempen”
Sinds kort moet de treinreiziger betalen om zijn auto te parkeren aan het station  
Noorderkempen. “Wij hebben als gemeente en als N-VA Brecht alle mogelijke pogingen 
ondernomen – op alle bestuurlijke niveaus – om het betalend parkeren tegen te houden. 
Wij betreuren de beslissing van de NMBS ten zeerste”, aldus schepen van Mobiliteit  
Eline Peeters.

De beslissing van de NMBS gaat regelrecht 
in tegen onze visie om van het station 
Noorderkempen een belangrijk instappunt 
te maken voor reizigers richting Antwerpen 
en Brussel. Zo halen we al veel verkeer vóór 
de file van de snelweg. “Wij vinden dan 
ook dat zulke instappunten zoveel mogelijk 
gestimuleerd moeten worden, zodat mensen 
voor een andere vervoersmodus kiezen. 
Volgens de NMBS stimuleer je mensen 
blijkbaar door ze extra te laten betalen. 
Onbegrijpelijk”, stelt Eline Peeters.

Beslissing al genomen
Station Noorderkempen is een station voor 
de grote regio, waar velen met de auto naar-
toe (moeten) komen. Daarom vinden we dat 
de parking eerder uitgebreid moet worden, 
in plaats van ze betalend te maken. “Wij 
vrezen dat veel reizigers – die vooral recht 

hebben op een betere dienstverlening – nu 
gaan afhaken. Die boodschap hebben we op 
alle niveaus gebracht. Tot onze grote spijt 
moesten we vaststellen dat de beslissing bij 
de NMBS al genomen was. Op onze vraag 
om die jammerlijke beslissing te herbekijken 
werd nauwelijks gereageerd.”

Impact beperken
De gemeente onderhandelt op dit moment 
nog over de beheers- en onderhoudsover-
eenkomst van de parking. “Wij willen 
nog instaan voor een beperkt deel van het 
onderhoud, op voorwaarde dat de parking 
op enkele tijdstippen gratis is. We vrezen 
immers voor een serieuze impact op de 
parking aan de sporthal en aan de kmo- 
zone, zeker in het weekend en ‘s avonds”, 
besluit de schepen.

Beste inwoner van  
Sint-Job, Sint-Lenaarts, 
Brecht en Overbroek,

De zomer ligt alweer even achter 
ons. Een merkwaardige zomer in 
coronatijd. Alle evenementen en 
activiteiten die de zomerperiode zo 
aangenaam maken en mensen bij 
mekaar brengen, werden afgelast. 
Ook familiefeestjes en de traditio-
nele zomerbarbecue met vrienden 
moesten eraan geloven. 

Covid-19 bepaalde – en bepaalt – 
ons leven. Want ook de herfst en 
de komende winter zullen periodes 
zijn zonder veel activiteiten en 
evenementen. Het coronavirus 
blijft immers circuleren en we 
zullen er nog een tijdje mee 
moeten omgaan. Voorzichtigheid 
blijft geboden. We mogen ons niet 
laten leiden door mensen die alles 
minimaliseren, maar we mogen 
ons evenmin laten ontmoedigen 
door diegenen die een té negatief 
beeld ophangen. 

De basismaatregelen (afstand hou-
den, handhygiëne, mondmasker 
dragen …) moeten onverkort  
gevolgd worden, net als het  
beperken van onze sociale  
contacten. Als we de basismaat- 
regelen in acht nemen en ons  
gezond verstand gebruiken, moet 
het lukken om deze crisis het 
hoofd te bieden.

Kris Janssens
Voorzitter  

N-VA Brecht

 Het gemeentebestuur deed zijn uiterste best om de NMBS op betere gedachten 
te brengen en blijft dat proberen in het belang van de gemeente en haar inwoners.
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Dossier De Merel in stroomversnelling
De gemeenteraad van september keurde de akte voor de domeinconcessie in De Merel goed. Die concessie omvat de bouw van 
een tennishal met een vernieuwd Merelhuisje en padelvelden. “We zijn nu in de laatste rechte lijn richting de verdere ontwik-
keling van De Merel”, stelt schepen van Sport Charlotte Beyers. “Het schepencollege keurde eerder ook de bouwvergunning al 
goed, dus nu ligt de realisatie in handen van de domeinconcessiehouders.” 

Dit najaar wordt het Merelhuisje afgebroken, zodat er plaats vrijkomt 
voor een nieuwe tennishal met cafetaria, kleedruimtes en sanitaire 
ruimten. Verder komen er ook twee padelvelden. De tennishal en  
padelvelden gaan open in de zomer van 2021. De cafetaria en de  
sanitaire ruimten worden volgend najaar afgewerkt. Gedurende de 
bouwwerken kunnen fietsers, wandelaars, tennissers en passanten in 
een pop-up terecht voor een hapje en een drankje. 

Nog meer plannen
De domeinconcessiehouders hebben daarnaast nog meer plannen.  
Zo staat ook de ontwikkeling van twee petanquevelden, een beach- 
volleybalterrein, een pannakooi, een minitennisveld en nog twee  
padelvelden op de planning. “Uiteraard stopt het hier niet”, zegt  
schepen Charlotte Beyers. “We zijn volop bezig met het opstarten van 
een participatietraject over de verdere ontwikkeling van De Merel.  
Er zal een nieuw traject opgestart worden om de burgers concreet te  
bevragen over hun visie en wensen voor het domein. Daarover later meer.”

World Cleanup Day

Bedankt, vrijwilligers!

Op 19 september was het World Cleanup Day. Burgemeester 
Sven Deckers en schepen van Leefmilieu Kris Janssens sta-
ken die dag de vrijwilligers die het hele jaar door zwerfvuil 
verzamelen in onze gemeente een hart onder de riem. 

Op anderhalf uur tijd verzamelden ze twee zakken zwerf-
vuil: veel sigarettenpeuken, blikjes en petflessen, maar ook 
mondmaskers en lege verpakkingen. 

“Een welgemeend dankuwel aan de vrijwilligers die zich 
inzetten voor een properder straatbeeld in onze gemeente is 
zeker op zijn plaats”, aldus de burgemeester en schepen.

 Op World Cleanup Day gingen burgemeester Sven Deckers en 
schepen Kris Janssens samen met enkele vrijwilligers op pad. 

 Schepen van Sport Charlotte Beyers bij het Merelhuisje. Dat 
maakt binnenkort plaats voor een nieuwe tennishal met cafetaria, 
kleedruimtes en sanitaire ruimten.

Kempuseum in nieuw kleedje
Op 12 september werd het volledig vernieuwde Kempuseum  
officieel geopend. Door de coronamaatregelen was het niet 
mogelijk om een traditionele opening met speeches en receptie 
te organiseren. Daarom werd gekozen voor een formule waarbij 
geïnteresseerden konden inschrijven voor een begeleide rond- 
leiding in kleine groepjes. 

Schepen van Toerisme 
Eline Peeters is alvast 
tevreden met het ver-
nieuwde museum: “Het 
Kempuseum bevindt 
zich in een prachtig 
gebouw centraal in onze 
gemeente. Daarenboven 
zit het museum nu in 
een modern, interactief 
kleedje, wat de beleving 
extra aantrekkelijk 
maakt. Voor al wie 
geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van onze 
gemeente en van onze  
regio is een bezoek aan 
het Kempuseum een 
absolute aanrader.”
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N-VA Brecht maakt werk van veilige schoolomgevingen
Veilige schoolomgevingen zijn een absolute prioriteit in het Brechtse mobiliteits-
beleid. “We maakten dan ook meteen werk van de nodige aanpassingen aan alle 
schoolomgevingen in onze gemeente”, zegt schepen van Mobiliteit Eline Peeters.  
“En in overleg met de scholen en met subsidies van onze Vlaamse Regering plannen 
we nog heel wat ingrepen.”

Op de rijweg werden markeringen aangebracht die alle weggebruikers wijzen op de 
schoolomgeving. Alle scholen krijgen ook een pakket ledlichtjes die ze op oversteek- 
plaatsen kunnen plaatsen. Zo zijn de leerlingen beter zichtbaar, vooral in de donkerste 
perioden van het jaar. Aan basisschool De Schakel werd het fiets- en voetpad langs  
de school afgescheiden van het autoverkeer. Een lang bestaand pijnpunt werd zo  
weggewerkt.

Primeur: fietsstraten
Tot slot is er ook een primeur voor onze gemeente: fietsstraten. De as langs de Sint-Jobse 
scholen De Brug en Maria Middelares – parallel aan de Brugstraat – wordt volledig fiets-
straat. Ook de Leopoldstraat in Sint-Lenaarts wordt een fietsstraat. In fietsstraten mogen 
fietsers de hele rijrichting van de auto’s gebruiken. Auto’s hebben toegang tot fietsstraten, 
maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger 
liggen dan 30 kilometer per uur.  “Voor N-VA Brecht zijn veilige school- 

omgevingen een absolute prioriteit”, aldus 
schepen van Mobiliteit Eline Peeters.

Raadslid in de kijker: fractieleidster Kelly Van Looy
Kelly Van Looy is al acht jaar lid van de N-VA. Ze wilde zich op gemeentelijk niveau mee inzetten om de partij 
stevig op de kaart te zetten en doet dat ondertussen als fractievoorzitster in de gemeenteraad. 

Tijdens de vorige bestuursperiode was Kelly al drie jaar lang 
OCMW-raadslid. Bij de lokale verkiezingen van 2018 werd ze  
verkozen in de gemeenteraad. Daar werd ze meteen ook fractie- 
leidster van de N-VA.

Mooie verwezenlijkingen
“Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om onze gemotiveerde 
N-VA-ploeg in de gemeenteraad te leiden”, zegt Kelly. “Uiteraard 
ben ik ook uitermate trots op wat onze ploeg de voorbije twee jaar 
al verwezenlijkt heeft.”

Enthousiast en gedreven
“Voor de helft van onze raadsleden is deze bestuursperiode de 
eerste echte kennismaking met de gemeentepolitiek en ik durf echt 
wel zeggen dat wij een enthousiast en gedreven team hebben om in 
Brecht iets te realiseren dat onze inwoners ten goede komt”, gaat ze 
verder.

“Als mama van twee jonge kinderen liggen mijn interesses  
vooral in voldoende en betaalbare kinderopvang, veilige school- 
omgevingen en betaalbaar wonen in de eigen gemeente.”
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

• verhindert Zuhal het kappen van een bos van 14 hectare in Herentals waar men een 

waterverslindend golfterrein wou uitbreiden.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener


