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Johan Van Overtveldt (°1955) is doctor in de 
Toegepaste Economische Wetenschappen 
(Universiteit Antwerpen). Hij woont in Kapel-
len en is vader van vier kinderen. In zijn vrije 
tijd vind je hem vaak terug op zijn koersfiets.

Na een lange carrière als journalist en hoofd-
redacteur bij Trends, werd hij in 2013  
economisch adviseur op de N-VA-studie-
dienst. Bij de verkiezingen in 2014 trok hij  
de Europese lijst en werd hij verkozen tot  
Europees parlementslid. In oktober van  
datzelfde jaar nam hij vervolgens het  
mandaat van minister van Financiën op in  
de huidige regering Michel I. 

N-VA Brecht nodigt de minister uit om haar 
leden en sympathisanten toe te spreken op  
27 november 2015. Voor die gelegenheid  
organiseren we een Bruegeliaans buffet  
met Vlaamse bieren en andere dranken. 

Daar is de herfst! Daar is de zon! 
Weldra… 
Hoewel ik ten zeerste hoop dat u een fijne zomer heeft gehad, ga ik 
het daar echter niet over hebben! Politiek Brecht. Dáár gaan we wél 
voor! 

Dit najaar starten we met een licht gewijzigde, maar zeker zo dyna-
mische ploeg in de gemeenteraad onder leiding van onze nieuwe 
fractieleidster Eline Peeters. Haar profiel kunt u elders in dit blad 
terugvinden. Eline is al van het begin van deze legislatuur onze 
juridische expert in de gemeenteraad. Wij verwelkomen bovendien 
nieuwe collega Natalie Schoonbaert. Zij vervangt Ingrid Van Ti-
chelt, die om persoonlijke redenen het politieke veld heeft verlaten. 
Wij danken Ingrid voor haar steun,  specifieke inbreng en kijk op 
de actuele gebeurtenissen.

Onze overige specialisten blijven trouwens ook nog  steeds ter 
beschikking voor al uw vragen over uw gemeente. Zo organiseren 
wij op vrijdag 27 november een gespreksavond met N-VA-minister 
van Financiën Johan Van Overtveldt, Meer info vindt u in het kader 
hiernaast.

Intussen werken we ook gezwind voort aan de vooruitgang van 
Brecht. Als oppositiepartij is dat niet zo evident, maar we kunnen 
toch al verwijzen naar enkele mooie verwezenlijkingen die door 
onze positieve inbreng tot stand zijn gekomen.

Op dit elan gaan we het volgende politieke semestergewoon  verder.
En u kunt er  op rekenen dat wij het gedachtengoed van N-VA, dat 
gedragen wordt door bijna  50 % van de Brechtse bevolking, steeds 
zullen blijven nastreven.

Ik hoop u alleszins massaal te mogen  
verwelkomen op 27 november. 

Tot binnenkort!

Molenhof. 27 november 2015
19 uur: aperitief, aangeboden door N-VA Brecht

19.30 uur: Johan Van Overtveldt

20.15 uur: Bruegeliaans buffet

Prijs: 29 euro (hoofdgerecht, dessert  
+ 1 drankje)

Inschrijven kan nu al door overschrijving op 
rekeningnummer BE17 7512 0767 5121 van  
N-VA Brecht/evenementen. Reserveer uw tafel  
(niet verplicht) bij secretaris Kelly Van Looy via 
kelly.vanlooy@n-va.be.

Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën: 
ver van ons bed of van 
achter onzen hoek?
Gespreksavond 
27 november

Bruno Bellens
Voorzitter N-VA Brecht
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Provincie Antwerpen: afslanken en investeren

Het provinciebestuur van Antwerpen doet het sinds vorig jaar met 20 miljoen euro minder. Dankzij de inspan-
ningen van gedeputeerden Luk Lemmens en Bruno Peeters is er een grondige besparingsoperatie doorgevoerd. 

Voorzitter van de provincieraad Kris Geysen (bestuurslid van N-VA Brecht) legt uit : “Grondgebonden materies, 
zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit of waterlopen blijven provinciale bevoegdheden. Persoonsgebonden materies, 
zoals welzijn, jeugd, sport en cultuur worden verder afgebouwd. Voor elk departement werd de vraag gesteld wat 
we nog moeten en wat we nog kunnen doen. Het takenpakket van de provincie werd gerationaliseerd en de per-
soneelslast werd verminderd. Op twee jaar tijd vloeiden vijftig functies af, zonder naakte ontslagen. Ook werd het 
Domein Pulhof te Wijnegen afgestoten. Zo bereiden we ons voor op de verdere afslanking van de provincies die de 
Vlaamse Regering voor de komende jaren heeft gepland.”

Toch zal de provincie zal de komende jaren blijven investeren. 

Provincieraadslid Danny Thijs verduidelijkt: “We investeren onder meer heel wat in de 16 fietsostrades in de pro-
vincie Antwerpen. Fietsostrades zijn bovenlokale fietsroutes langs spoorwegen en kanalen. De lokale fietspaden 
worden hiermee verbonden. Scholieren, werknemers en pendelaars maken hiervan druk gebruik.  Zo zal ook het 
gloednieuwe fietsparkeergebouw bij het station Berchem aangesloten worden op de fietsostrade.”

• Geboren op 3 maart 1992 (23 jaar)
• Al 23 jaar inwoner van Brecht
• Kemphaanlaan 8
• 0475 76 23 87
• eline-peeters@n-va.be  

of eline.peeters@stad.antwerpen.be  

• Rechten KU Leuven, daarna Trans-
port- en Maritiem Recht aan UAnt-
werpen 

• Kabinetsadviseur bij Koen Kennis, Antwerpse schepen 
van Financiën, Mobiliteit, Binnengemeentelijke Decen-
tralisatie, Toerisme en Middenstand.

• Sinds 1 januari 2013 in de gemeenteraad van Brecht
• Voorzitter Jong N-VA Brecht
• Beleidsdomeinen die me interesseren voor Brecht: 

Middenstand, Mobiliteit, Jeugd, Sport, Ruimtelijke 
Ordening…

• Hobby’s naast politiek: fietsen, tennissen, terrasjes 
doen met vrienden…

www.n-va.be/brechtbrecht@n-va.be

• 38 jaar, getrouwd met 
Tom (42) en mama van 
Lien (10) en Lucas (7)

• Al 22 jaar inwoner van 
Brecht

• Eikenlei 129, Sint-Job
• 0495 70 64 52
• natalie@schoonbaert.com 

• Communicatiebeheer (optie journalistiek) gestu-
deerd aan de Plantijn Hogeschool

• Functioneel analist bij Corilus in Aartselaar 

• OCMW-raadslid sinds april 2015 
• Gemeenteraadslid sinds september 2015 
• Beleidsdomeinen die me interesseren voor Brecht: 

Cultuur, Jeugd, Verkeer, Milieu 

• Passie naast politiek: zangcoach in thuisstudio, 
zangeres bij verschillende groepen (JaiMe Bird, 
Smooth Flavour) en producties (Café Chantant,  
Ik geef je de Roos)

• Hobby’s: fitness, yoga

Nieuw in gemeenteraad
Natalie Schoonbaert

Onze nieuwe fractieleidster
Eline Peeters

Op 31 juli kwam Sint-Lenaarts 
in het nieuws omdat er brand 
was uitgebroken in een over-
slagplaats van restafval op de 
IGEAN-site aan de Oostmalse-
baan. De zware rookontwikke-
ling was enorm en de gevolgen 
aanzienlijk. Enkele buurtbe-
woners werden uit voorzorg 
geëvacueerd, omwonenden 
werd aangeraden ramen en 
deuren gesloten te houden en 
er was aanzienlijke hinder 
voor het verkeer. Gelukkig zijn 
er geen gewonden gevallen 
en is de brand ook snel ge-
blust kunnen worden dankzij 
het uitstekende werk van de 
brandweerkorpsen.

ZAAK AFGEHAN-
DELD? MIS-
SCHIEN TOCH 
NIET TE SNEL...

Hoe kan het dat 
er een afvalver-
werkingsbedrijf 
zo dicht bij 
een dorpskern 
werd gevestigd? 
Er is natuur-
lijk niet enkel 
hinder wanneer 

er acute problemen zoals een 
brand zijn. Afhankelijk van de 
wind worden inwoners van Sint-
Lenaarts geconfronteerd met de 
penetrante geur die afvalver-
werking met zich meebrengt. 
Soms tot midden in het dorp. 

De oorzaken van die geurover-
last kunnen velerlei zijn. Is er 
te veel afval op de site aanwe-
zig, werd een poort niet goed 
gesloten of is er iets anders aan 
de hand? In ieder geval kunnen 
de inwoners van Sint-Lenaarts 
elk geval van hinder melden. 
Bij IGEAN, bij de gemeente of 
meteen bij de Vlaamse Milieu-

inspectie waar men overigens 
iedereen zeer professioneel en 
vriendelijk te woord staat. Een 
bijkomend voordeel van hin-
der te melden bij deze dienst 
is dat deze meldingen dan ook 
in overweging genomen zullen 
worden in de procedure voor de 
vernieuwing van de milieuver-
gunning voor deze afvalverwer-
kingssite in 2018. 

Wij volgen in ieder geval dit 
dossier op en raden dan ook  
iedereen aan om melding te 
doen van overlast. Zeker wan-
neer dergelijke activiteit vlakbij 
een dorpskern ondergebracht 
wordt, moeten er strenge beper-
kingen worden opgelegd die de 
hinder beperken en veiligheid 
van iedereen garanderen. 

Hans Verbeeck

Afvalbrand in Sint-Lenaarts doet vragen rijzen

De Merel
N-VA wil groen en rust bewaren

Politie verhuist naar Vaartdijk

U kan de Vlaamse Milieu-inspectie,  
dienst Antwerpen, bereiken via email 
(milieu-inspectie.ant@lne.vlaanderen.be) 
of telefoon (03/224.64.25).

Met 12.9 hectare beschikt de gemeente Brecht over een prachtig stukje groen, pal 
in het midden tussen de woonkernen van Brecht en Sint-Job.  Een recreatieve in-
vulling van dit domein is nu ook mogelijk.  De N-VA is blij dat, met de nakende 
bouw van de tennishal, eindelijk een eerste stap is gezet richting ontwikkeling 
van dit domein.  Ook de heraanleg van de nutsvoorzieningen is positief en 
noodzakelijk voor de verdere uitbouw.  We zien op termijn graag meer Brechtse 
sportclubs en verenigingen gebruik maken van dit domein.

Met argusogen volgen we echter de meest recente plannen om een heuse bin-
nen- en buitenspeeltuin met pretparkallures in te planten.  De N-VA betwijfelt 
sterk of het aantrekken van de vooropgestelde 200 000 bezoekers per jaar voor 
dit ene project wel in overeenstemming is met de rust en het groene karakter 
die net zo kenmerkend zijn voor De Merel. 

De N-VA wil die rust en het groen zoveel mogelijk bewaren. We zien De Merel 
graag evolueren naar een recreatiepool die in de eerste plaats door en voor Brechtenaren wordt gerealiseerd.  
En zou het, bij gebrek aan concrete interesse vanuit het recreatieve Brechtse speelveld, misschien niet beter 
zijn dat De Merel voorlopig blijft zoals ze nu is?

Het is gebeurd: de meerderheid in de gemeenteraad keurde de sluiting van het 
Brechtse politiekantoor goed. Een nieuw, centraal politiecommissariaat wordt  
ondergebracht in het gebouw van de oude maalderij aan de Vaartdijk.  
De N-VA fractie stemde echter tegen deze verhuis. Daarvoor hadden we heel wat argu-
menten: de slechte bereikbaarheid voor onze Brechtse inwoners, de afwezigheid van 
een degelijk mobiliteitsplan, de onrealistische mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd  
aan Brug 11 ten tijde van de werken aan de Waterstraat, een onvergund gebouw dat  
aanwezig is op de site, de nabestemming wonen, het ongunstig advies van Ruimte  
Vlaanderen en de onverenigbaarheid met de diverse ruimtelijke structuurplannen,  
om er maar enkele te noemen.
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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