
De jaarmarkt, toch wel hét jaarlijkse evenement in onze gemeente, komt met rasse
schreden naderbij. Mooi weer, de paardenprijskamp, de kermis … we kijken er

met z’n allen weer naar uit! 

Ook dit jaar is de N-VA van
de partij. Mensen die meer
willen weten over de N-VA,
die goede ideeën hebben over
Borsbeek, die een praatje wil-
len slaan met een van onze
parlementsleden of die ge-
woon wat verkoeling zoeken
bij een frisse pint zijn dus meer
dan welkom aan ons standje.

Wie weet kunnen we het daar
wel hebben over de asiel- en
migratiecrisis. Die zorgt na-
melijk voor een zware finan-
ciële last bij de plaatselijke OCMW’s. De N-VA is bezorgd dat deze extra kosten de
echte taakstelling van het OCMW - het helpen van lokale inwoners - zwaar onder
druk zet. 

De N-VA blijft niet bij de pakken zitten en heeft een
totaalvisie ontwikkeld voor migratie. Een

doordacht immigratiebeleid in combinatie met
een inburgeringsbeleid moet er voor zorgen
dat zowel de lokale hulpbehoevenden als de
asielzoekers volgende winter niet in de kou

blijven staan. Wilt u ons dossier downloaden
of bestellen? Dat kan via www.n-va.be/migratie.

Verder wens ik u nog een aangename zomer en natuurlijk veel
leesplezier met dit huis-aan-huisblad.

Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek

ken.casier@n-va.be

Te voet, per fiets, met de wagen …
Elke weggebruiker komt in

Borsbeek wel eens een moeilijke of
gevaarlijke plaats tegen.

Help ons deze op te sporen!
Laat ons weten wat uw

pijnpunten zijn
en werk mee aan onze website
www.veiligverkeerborsbeek.be

Omdat uw mening telt,
omdat uw kinderen en klein-

kinderen belangrijk zijn,
omdat mogelijke heraanleg,

beplanting of herinrichting van
uw straat ook u aanbelangt;

omdat de gevaarlijkste punten
eerst moeten worden aangepakt!

Geen computer of internet?
Geen probleem:

bel ons op 0479 28 18 66
en wij bezorgen u een

invulformulier.
Wij houden ook rekening

met úw mening!

Geert Dieltjens en 
Rita Schouppe-Moons

N-VA Borsbeek

Veilig door Borsbeek:
een evidentie 

of een probleem?
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Jaarmarkt Borsbeek

Kom met ons praten op 13 juni!

V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

N-VA Borsbeek staat op de jaarmarkt. Kom gerust
langs voor een frisse pint en een verkwikkende babbel!



Op vrijdagavond 4 februari organiseerde N-VA Borsbeek haar allereerste activiteit: een nieuwjaars-
receptie die werd bijgewoond door een vijftigtal leden en sympathisanten. Na de verwelkoming met een

glaasje cava gaf N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke er een stand van zaken met betrekking tot de politieke
actualiteit.

In zijn gekende, vertellende stijl overliep Bracke de voorbije
maanden. Met wat extra duiding bij de soms toch wel inge-
wikkelde en moeilijke onderhandelingen gaf hij ons ongetwij-
feld een beter inzicht in de lopende onderhandelingen. Bittere
ernst … maar afgewisseld met grappige anekdotes kon hij het
publiek zeer boeien. Nadien werd er bij een glas en wat lekkere
hapjes nog stevig verder van gedachten gewisseld. Kortom: een
geslaagde avond die onze nieuwe bestuursploeg lanceerde
voor een actief werkjaar! (wk)

Onze nieuwjaarsreceptie werd voorafgegaan door de interne bestuursverkiezingen, 
die alle N-VA-afdelingen in de loop van februari organiseerden. 

Wij stellen u hieronder het nieuwe bestuur voor!

Siegfried Bracke 

te gast in Borsbeek
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N-VA Borsbeek: nieuw bestuur

Kamerlid Siegfried Bracke kruidde zijn relaas over 
de onderhandelingen met enkele pittige anekdotes.

KEN CASIER
ken.casier@n-va.be
Voorzitter 
Jongerenwerking

WALTER KIEBOOMS
walter.kiebooms@n-va.be
Ondervoorzitter

GEERT DIELTJENS
geert.dieltjens@n-va.be
Secretaris

NINI VERBEECK
nini.verbeeck@n-va.be
Penningmeester
Ledenverantwoordelijke

RITA SCHOUPPE-MOONS
rita.schouppe-moons@n-va.be
Organisatieverantwoordelijke
Communicatie-
verantwoordelijke

• 22 jaar
• Thuiswonend• Student Politieke Wetenschappen• Partijraadslid N-VA• Interesses: tennis,voetbal

• 45 jaar
• Gehuwd

• Tandarts• Sociaal geëngageerd• Interesses: moto's,honden

• 62 jaar
• Gehuwd

• Gepensioneerd
• Actief in de seniorenwerking•  Interesses: koken, golf

• 61 jaar
• Weduwe• Gepensioneerd• Voorzitter RvB patiënten-vereniging MSA-AMS• Interesses: lezen, foto,film en webdesign

• 48 jaar
• Gehuwd

• Commercieel  verantwoordelijke• Jeugdcoach voetbal• Interesses: koken, wielertoerisme, zaalvoetbal



R11 en verbindingsweg: een zegen?

In het najaar van 2010
gaf de Vlaamse Rege-
ring aan de provincie
Antwerpen de op-
dracht om een studie

te maken over de ver-
keerssituatie van de R11
tussen de rotonde in
Wommelgem tot aan de
E19 in Wilrijk.

KLANKBORDGROEP
Het Masterplan 2020 voorziet om het traject volledig te
ondertunnelen. De provincie wil in dit debat ook de
stem van de betrokken gemeenten, wijkcomités, ver-
enigingen, winkels en bewoners horen. 

Zo was er op 29 maart een inspraakmoment met gou-
verneur Cathy Berx en projectleider Jaak Polen in het
auditorium van het provinciehuis. Een tachtigtal aan-
wezigen, onder wie Walter Kiebooms van N-VA Bors-
beek, nam hieraan deel. Samen vormen zij de
‘klankbordgroep’.

SPOORTUNNEL 
De klankbordgroep kreeg onder meer een overzicht van
de mobiliteitsdossiers die betrekking hebben op de R11

en de verbindingsweg tussen N10 (Liersesteenweg) en
R11. Ook verschillende randdossiers hebben hun in-
vloed op de uiteindelijke beslissingen … De tweede
spoorontsluiting die noodzakelijk is voor de verdere
ontwikkeling van de Antwerpse haven kan bijvoor-
beeld worden aangelegd onder de ondertunnelde R11.
In de kosten-batenanalyse is dat een zeer belangrijke
factor.

DORPSKOM BORSBEEK
De ondertunneling van de R11, maar vooral de verbin-
dingsweg N10/R11, is voor Borsbeek zeer belangrijk.
De hoeveelheid verkeer die vanuit de regio Boechout,
Lier en verder dagelijks zijn weg zoekt door Borsbeek
zou daardoor opgevangen kunnen worden. In Mortsel
is er tijdens de ochtend- en avondspits immers geen
doorstroming meer, waardoor het doorgaande verkeer
onze Borsbeekse dorpskom stilaan onleefbaar maakt.  

N-VA-STANDPUNT
Alle opmerkingen die we tijdens het debat formuleer-
den, zullen de komende weken beantwoord worden.
Een volgend inspraakmoment met de klankbord-
groep is voorzien eind mei, begin juni. De streef-
beeldstudie moet af zijn voor het einde van de
zomerperiode dit jaar. N-VA Borsbeek volgt dit dossier
zeer nauw op. We hebben het initiatief genomen om
met onze N-VA-collega’s van de betrokken gemeenten
een gezamenlijk standpunt in te nemen.   

U kan intussen alle detailinformatie opvragen
op  www.provant.be (tik ‘streefbeeldstudie’ in
het zoekvenster in).

Walter Kiebooms
Ondervoorzitter N-VA Borsbeek en lid 

van de Klankbordgroep

Maandag 13 juni Jaarmarkt Borsbeek:
Bezoek onze N-VA-stand!

Zondag 9 oktober Aperitiefgesprek Vlaams 
minister Philippe Muyters

Vrijdag 9 december Algemene ledenvergadering en eindejaarsdrink

Het doorgaande 
verkeer maakt de 

Borsbeekse dorpskom 
stilaan onleefbaar.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


