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Nu de feestdagen achter de rug zijn, 
is het altijd aangenaam om toch nog 
even terug te kijken op het afgelopen 
jaar. 

U heeft ongetwijfeld aangename mo-
menten beleefd in 2015. En ook wij 
hebben mooie herinneringen. Denk 
maar aan een weeral geslaagde jaar-
markt of de doortocht van de Ronde 
van Frankrijk. En nu zijn we volop 
plannen aan het maken voor 2016 om 
er ook dit jaar weer voor u te staan. 

De start is gegeven. Het is een waar 
genoegen om samen met u verder te 
werken aan onze samenleving waar 
ieder zijn gading in terug kan vinden. 
Niets is zo inspirerend als samen te 
werken aan ons dorp naast de stad.

Surf gerust eens naar onze website 
om meer te weten over het program-
ma van N-VA Borsbeek.

Met vriendelijke  
groet,

Beste Borsbekenaren,

MINISTER JAMBON TE GAST IN BORSBEEK
De laatste maanden van 2015 waren voor de  
minister een heksenketel. Wat we lezen in de 
pers is natuurlijk maar een fractie van wat er 
zich werkelijk afspeelt.

N-VA Borsbeek is Jan Jambon dan ook dankbaar 
dat hij toch even tijd maakt om Borsbeek wat 
meer inzicht te geven in wat er zich allemaal 
heeft voorgedaan: hoe het veiligheidsbeleid aan 
elkaar hangt en hoe we het beste reageren op de 
terreurdreiging.

We nodigen u dan ook graag uit om mee te  
komen luisteren op zondag 24 januari om  
15.30 uur in zaal Relax.

WORSTENBRODEN EN APPELBOLLEN 
N-VA Borsbeek nodigt u hartelijk 
uit op haar nieuwjaarsreceptie. Op 
24 januari verwelkomen we een heel 
bijzondere gast: minister van Bin-
nenlandse Zaken en Veiligheid Jan 
Jambon.

Bij een worstenbrood of een appelbol 
praten de minister, onze mandataris-
sen en bestuursleden graag met u wat 

bij en kunnen we ideeën uitwisselen 
voor 2016.

Wij noteren graag uw bestelling via 
walter.kiebooms@n-va.be of per sms 
op 0474 96 96 00. Geef uw order  
uiterlijk op 20 januari door, met  
vermelding van uw naam en aantal 
worstenbroden/appelbollen. Betaling 
van 1 euro per stuk ter plaatse. We 
bieden u een gratis consumptie aan.

BORSBEEK

Gerard Spuesens
Voorzitter N-VA Borsbeek
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www.n-va.be/borsbeek

Zondag 24 januari 15.30 uur
Zaal Relax - gemeentepark
De Robianostraat 54, Borsbeek

Iedereen is van harte welkom 
op onze nieuwjaarsreceptie!



Actie levert 710 euro op voor 
Kom Op Tegen Kanker
N-VA-schepenen Walter 
Kiebooms en Ken Casier 
maakten op zaterdag 29 
augustus een vliegtocht boven 
Antwerpen en Borsbeek met 
Vlaams minister van Mobiliteit, 
Openbare Werken, Vlaamse 
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn 
Ben Weyts (N-VA). 

Aanleiding hiertoe was de actie 
Kom op tegen Kanker waarbij 
de Borsbeekse N-VA-afdeling op 
Ebay het meeste bood voor de 
rondvlucht met de minister. N-VA 
Borsbeek gaf hiervoor het mooie 
bedrag van 710 euro, dat integraal 
naar Kom op tegen Kanker gaat.

N-VA STEUNT AL LANG GOEDE 
DOELEN
Schepen Ken Casier: “Al onze 
mandatarissen staan elke 
maand een deel van hun loon of 
zitpenning af om de werking van 
onze lokale afdeling te steunen. 
We gebruiken dit voor praktische 
zaken, maar ook om elk jaar ons 
steentje bij te dragen aan het goede 
doel. In december vorig jaar gaven 
we in het kader van Music for Life 
een mooi bedrag aan MSA vzw, dit 
jaar ging onze steun naar Kom op 
tegen Kanker.”

DOSSIER ROND VERBINDINGSWEG 
BESPROKEN MET MINISTER

Voor de schepenen was het ook 
de ideale gelegenheid om bij de 
minister nogmaals het dossier van 
de verbindingsweg aan te kaarten. 
Schepen Walter Kiebooms: “De 
huidige Borsbeekse bestuursploeg 
heeft het dossier van de 
verbindingsweg hoog op de 
agenda geplaatst. 

We willen inzetten op een verdere 
verfijning van onze dorpskern en 
dat kan alleen door het doorgaande 
verkeer zoveel mogelijk te 
weren. Hiervoor moeten we 
een vlot alternatief aanbieden 
waarbij mensen eenvoudig 
van de ene gewestweg, de 
N10, naar de andere, de R11, 
kunnen doorsteken zonder de 
omliggende dorpskernen te 
belasten.”

Vanuit de lucht konden Ken 
en Walter bijzonder goed de 

problematiek aan de minister 
toelichten. Deze bevestigde 
nogmaals dat de verbindingsweg 
op het werkplan van de Vlaamse 
Regering staat. Ondertussen werd 
weeral een volgende stap gezet. 

Het studiebureau Arcadis kreeg 
de opdracht alle gegevens te 
inventariseren en de eerste 
gesprekken aan te gaan met de 
betrokken gemeenten Borsbeek, 
Mortsel en Boechout. Begin 
februari worden die resultaten een 
eerste keer besproken.

Tussen 1 en 31 mei 2015 vroeg 
de vzw Bebat om zoveel 
mogelijk gebruikte batterijen 
in te zamelen. Maar liefst 46 
Antwerpse  gemeenten gingen 
de uitdaging aan. Onbetwiste 
winnaar werd Borsbeek, met een 
totaal van 117.085 batterijen, goed 
voor 257,67 gram per inwoner. 
Daarvoor wordt onze gemeente 
nu beloond met een ecologisch 
speelplein op maat, uitsluitend 
gemaakt uit recycleerbare 
materialen. Goed voor het milieu 
en voor onze kids dus. 

De N-VA geeft een dikke 
proficiat aan alle mensen die 
zich ingezet hebben met de 
batterijen-inzamelactie van Bebat 
vzw! De kinderen en de scholen 
op kop maar ook alle officiële 
inzamelpunten bij de lokale 

handelaars en het containerpark 
deden duchtig mee. Goed bezig, 
Borsbeek!

KOMT HET PLEINTJE AAN EUGEEN 
VERELSTLEI?
De afgelopen maanden 
selecteerden de gemeentediensten 
en het schepencollege drie 
plaatsen uit tien mogelijkheden 
voor het speelplein. Die selectie 
passeerde langs de jeugdraad, 
de leerlingenraden en de 
oudercomités.

Zij kiezen voor de inplanting 
aan de Eugeen Verelstlei 
op voorwaarde dat er ook 
geïnvesteerd wordt in Borsbeek-
West. Met de jeugddienst en de 
technische dienst zijn we volop 
bezig die plannen ten uitvoer te 
brengen. 

INVESTERINGEN IN BORSBEEK-
WEST
We geven nog graag een greep uit 
de mogelijkheden die de gemeente 
momenteel onderzoekt:
•  goaltjes in het gemeentepark
•  een spinnenweb
•  een nieuwe speeltuin in het 

Floris Primspark voor alle 
leeftijden

• de verhuis van bestaande 
toestellen naar de Adrinkhove- en 
Granvellelaan

Het streefdoel is  
om zoveel mogelijk  
klaar te hebben  
tegen de zomer.

Bedankt, Staf!
Zoals in het bestuursakkoord werd overeengeko-
men, heeft Staf Kiebooms na drie jaar zijn mandaat 
als OCMW-raadslid overgedragen. Hier past een 
stevig woordje van dank bij.

Binnen het OCMW was Staf 15 jaar voorzitter, vele 
jaren OCMW-raadslid en lid van het vast bureau en het 
bijzonder comité. Daarnaast was hij jarenlang voorzit-
ter van het Gemeentelijk Feestcomité.

Staf was ook een van de medestichters van de  
Volksunie in Borsbeek en lid van het eerste uur van 
onze lokale N-VA-afdeling. Als mentor van de jonge 
politieke talenten was hij jarenlang een grote steun-
pilaar van N-VA Borsbeek.

Staf was aan het begin van 
de beleidsperiode een laatste 
keer bereid om de nieuwe 
N-VA-bestuursploeg binnen 
het OCMW mee op de goede 
weg te zetten. Zijn ervaring, 
visie en zicht op de OCMW-
werking werd door onze 
mandatarissen met zeer veel 
aandacht en dankbaarheid 
meegenomen.

De trein staat op de rails, de stationsmeester 
mag met trots terugkijken. Staf, bedankt voor 
je nooit aflatende inzet, je gedrevenheid en je 
goede raad !

Bestuur, mandatarissen en leden van N-VA Borsbeek

De lucht in met minister Ben Weyts

Batterij-inzamelactie levert Borsbeek 
ecologisch speelplein op

Het nieuwe speelplein wordt gemaakt uit recycleerbare materialen.

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

Kristof Van de Velde
Schepen van Jeugd en 
Verenigingen Ken CasierWalter Kiebooms

NIEUWS!

In de periode februari- maart 2016 worden er in alle N-VA afdelingen nieuwe  
bestuursverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment, want deze nieuwe ploegen  
zullen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten voorbereiden.

Bij N-VA Borsbeek vinden deze bestuursverkiezingen plaats op donderdagavond  
10 maart. Ben je lid, dan kan je je kandidaat stellen. Alle leden ontvangen  
hiervoor een uitnodiging; Wie nog geen lid is en het toch wel voelt kriebelen  
om in Borsbeek politiek mee aan de weg te timmeren, neem gerust met ons  
contact op en we komen langs met een lidkaart. 

Paul Van Looy 
Secretaris N-VA Borsbeek 
paul.vanlooy@n-va.be

N-VA Borsbeek vernieuwt




