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V.U.:  KEN CASIER, JAN GOOVAERSSTRAAT 8,  2150 BORSBEEK

Het is met veel plezier dat ik jullie terug mag aanschrijven als voorzitter 
van N-VA Borsbeek. Ik ben dankbaar voor de enorme steun die ik gekre-
gen heb van onze afdeling en wil al onze leden via deze weg nogmaals 
bedanken. Het was hartverwarmend.

Maar ook de mensen die zich de voorbije jaren ingezet hebben wil ik bedanken. Ik denk 
in het bijzonder aan Gerard Spuesens, die drie jaar het voorzitterschap van onze afdeling 
fantastisch heeft waargenomen. Maar ook aan Michaël Vermeiren, die als gemeenteraads-
voorzitter de vergaderingen van de gemeenteraad in goede banen heeft geleid. We hopen 
dat hij in Schilde een even warm dorp vindt als Borsbeek. Ilse Verbeeck tenslotte verhuist 
terug naar haar Boechoutse roots. Ook haar bedanken we voor de jarenlange inzet!

Een voorzitter is natuurlijk niets zonder een goede ploeg. Ik stel dan ook met plezier vast 
dat we weer een nieuwe lichting talentvolle bestuursleden mogen verwelkomen. Dit zijn 
vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten onder de verdere uitbouw van onze 
afdeling en bij uitbreiding, Borsbeek. U vindt in dit blad een voorstelling van onze man-
datarissen en bestuursleden. Zij zijn altijd aanspreekbaar en bereid te luisteren naar uw 
mening over onze gemeente.

De zomer is gearriveerd en in ons dorp valt weer een hele boel te beleven de komende 
maanden. Geniet ervan en tot op één van de vele evenementen!

Ken Casier, voorzitter

Een voorzitter is niets  
zonder een goede ploeg

Wist u dat ...

• ...  het Hulgenrodebos eindelijk open is voor iedereen om er in te wandelen, 
spelen, …?

• ... de Borsbeekse handelaars een sportieve winkelaar gelukkig maakten met een 
gloednieuwe fiets in kader van de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’?

• ... Bebat-speeltuin ’t batterijke in de Eugeen Verelstlei heel wat kinderen speel-
pret bezorgt?

• ... GBS de klinker deze zomer voor twee jaar verhuist naar de site Tirolerhof 
tijdens de bouw van de gloednieuwe school?

• ... u de halve finales en de finale van het EK voetbal kan bekijken op een groot 
scherm in het gemeentepark?

11 juli-actie

11 juliviering gemeente

Zoals elk jaar organiseren we met N-VA 
Borsbeek een actie om onze Vlaamse 
feestdag te vieren. Hang op maandag 
11 juli uw leeuwenvlag uit en krijg een 
bezoekje van onze bestuursleden en 
mandatarissen die u graag een klein 
geschenkje overhandigen. Er valt dit 
jaar zelfs nog iets extra te winnen, haal 
die vlag dus al maar boven!

Nog niet in het bezit van een vlag? 
Bel ons op 0495 27 23 54 of mail 
naar paul.vanlooy@n-va.be en wij 
bezorgen u een gloednieuwe Vlaamse 
Leeuw!

Vanaf dit jaar steekt de jaarlijkse 11 
juliviering van de gemeente, beter 
gekend als ‘Vlaanderen feest’, in een 
nieuw kleedje. Op maandag 11 juli 
nodigt de gemeente een gastspreker 
uit die op zijn of haar manier een 
bijdrage levert aan onze Vlaamse 
maatschappij. Dit jaar ontvangen 
we met plezier Jan Van Doren, 
voorzitter van organisatie ‘Vlamin-
gen in de Wereld’ en directeur van 
Voka Metropolitan. Vlamingen in de 
Wereld begeleidt Vlamingen die zich 
in het buitenland vestigen. Het doel 
is om op deze manier een wereldwijd 
netwerk uit te bouwen van Vlaamse 
expats die elk ambassadeur zijn voor 
ons land. Jan Van Doren vertelt ons 
over het belang van de ondersteuning 
van deze expats en hun bijdrage in de 
versterking van de Vlaamse econo-
mie op het wereldwijde niveau. Ie-
dereen is welkom om 19.30 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
van Borsbeek, De Robianostraat 
64. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
De gemeente biedt u daarna nog een 
kleine receptie aan.
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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!
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Wie is wie bij N-VA Borsbeek

Ken Casier
Schepen

  27 jaar
  Voorzitter
  Schepen van Burgerzaken, Lokale 

Economie, Communicatie en ICT
  Woont samen met Eline
  Jan Goovaersstraat 8 – Borsbeek -

-Centrum
  Werkt als fiscaal analist

Margot Mys
OCMW-raadslid

  46 jaar
 Ondervoorzitter
  OCMW-raadslid
  Getrouwd, 2 dochters
  Broekstraat 10 – wijk Hulgenrode
  Zelfstandige tandarts-parodontoloog

Paul Van Looy
Secretaris

  59 jaar
  Louis Janssensstraat 29 – Borsbeek 

Centrum
  Coördinator leerlingenvervoer

Kristof Van  
de Velde
Schepen

  45 jaar
  Penningmeester
  Schepen van Onderwijs en Jeugd
  Getrouwd, 2 dochters
  Rosekapellestraat 44 –  

Rosekapellewijk
  Leerkracht

  66 jaar
  Schepen van Sociale Zaken, Andersvaliden en 

Senioren
  Weduwe, 2 zonen
  Sprinkhaanveldestraat 36 – Rosekapellewijk
  �Gepensioneerd

Rita Schouppe-Moons
OCMW-voorzitter

  48 jaar
  Getrouwd, 1 dochter
  Brouwershoek 12 – Borsbeek-Centrum
  Chefkok

Gerard Spuesens
Bestuurslid

  59 jaar
  1 dochter, trotse grootmoeder
  Wenigerstraat 61 – Borsbeek-West
  Verkoopster krantenwinkel

Anita Van den Bulck
Voorzitter gemeenteraad

  49 jaar
  Samenwonend
  Wenigerstraat 54 – Borsbeek-West
  Teamleider

Peter Sneijders
Bestuurslid
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Wie is wie bij N-VA Borsbeek

Peter Buyst
Webbeheerder

  52 jaar
  Samenwonend, 1dochter
  Bursebekestraat 14 – Borsbeek-West
  Service delivery manager bij HP

Miche De Ceuster
OCMW- en gemeente-
raadslid

  71 jaar
  Getrouwd, 2 dochters
  August van Putlei 164 – Borsbeek-

West
  Gepensioneerd

 Walter Kiebooms
Schepen

  Schepen van Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken, Mobiliteit en 
Sport

  54 jaar
  Getrouwd, 3 dochters en 1 zoon
  Breedveld 19 – wijk Achterrot
  Senior Accountmanager bij Your 

Mover Vandergoten

Harry Steurs
Organisatieverantwoordelijke

  1 zoon
  De Robianostraat 53 – Borsbeek-

Centrum
  Teamleider

  28 jaar
  Manebruggestraat 196 –  

Borsbeek-West
  Leerkracht secundair onderwijs

Kristine Goossens
 Gemeenteraadslid

  30 jaar
  Getrouwd, 2 zonen, 1 dochter
  Granvellelaan 82 – Borsbeek-

West
  Zelfstandig uitbater  

delicatessenzaak

Michael Bryon
Communicatieverantwoordelijke

  49 jaar
  Samenwonend
  Wenigerstraat 54 – Borsbeek-West
  Teamleider

Peter Sneijders
Bestuurslid

  58 jaar
  Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter
  Hulgenrodestraat 63 – wijk Hulgenrode
  Teamleider

Linda Bresseleers
Ledenverantwoordelijke



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


