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V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

N-VA
Borsbeek
wenst u een
gezond en
succesvol
2012.
Een belangrijk jaar met de
gemeenteraadsverkiezingen in
oktober. Het jaar waarin we,
door uw steun, de N-VA op de
politieke kaart kunnen
zetten in Borsbeek!

NOTEER IN UW AGENDA
DAG

ZATER

17
MAART

Zaterdag
17 maart 2012
om 20.00 u:
kaas- en wijnof bieravond

Eindejaarsdrink met Liesbeth Homans

Vrijdag
9 december
2011
om 20.00 uur
N-VA Borsbeek
nodigt alle leden en
sympathisanten uit op haar
eindejaarsreceptie.
Liesbeth Homans,
fractieleider van de N-VA
in de senaat en
Vlaams Parlementslid,
komt met ons toasten
op het einde
van het jaar.
CHALET
BORSBEEK TENNIS
Bouchoutsesteenweg 2
(Verlengde Schanslaan
parking achter voetbalterrein
Borsbeek Sport)

Gemeentelijke infoborden,
geen reclame voor de gemeente
In de strategische nota die opgemaakt is door het
huidige gemeentebestuur wordt gewag gemaakt
van de aanschaf van elektronische infoborden om de
burgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in Borsbeek. De N-VA betreurt dat het moet vaststellen dat er van deze borden nog steeds geen
sprake is.

Via deze borden zouden onze verenigingen de kans
moeten krijgen om al hun activiteiten aan te kondigen. Ook de Borsbeekse zelfstandigen kunnen, tegen
democratische prijzen, via deze weg reclame maken
voor hun zaak. Wij vinden het dan ook zeer jammer
dat het gemeentebestuur de Borsbeekse verenigingen en ondernemers op dit vlak in de kou laat staan.

Een betere kinderopvang voor Borsbeek
N-VA Borsbeek wil een structurele verbetering van
de kinderopvang in onze gemeente, zowel qua aanbod als qua prijs. Kinderopvang moet voldoende
beschikbaar én betaalbaar zijn.
In Borsbeek heeft de gemeente vooral geïnvesteerd
in opvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar, de
buitenschoolse opvang dus. Deze opvang is, in samenwerking met de scholen van Borsbeek, goed georganiseerd in de Periscoop. Maar ook de
voorschoolse opvang (baby’s en peuters) is cruciaal.
NIEUWE ONTHAALOUDERS AANTREKKEN
Reeds in 2006 was bekend dat er een tekort bestaat
in de opvang voor baby’s en peuters. Het aantal onthaalmoeders daalt elk jaar en de gemiddelde leeftijd
stijgt. We moeten dringend nieuwe onthaalouders
aantrekken. Dat kan met vernieuwde formules, zoals
twee onthaalouders onder één dak. Indien de uren
en dagen verdeeld worden, kan de werklast naar ieders behoefte worden aangepast.
Maar we kunnen ook andere bronnen aanboren. De
gemeente heeft daarin ook zelf een verantwoordelijkheid. In Borsbeek is slechts 47 % van de opvangplaatsen inkomensgerelateerd, terwijl het Vlaamse
gemiddelde maar liefst 70 % bedraagt (bron: Kind en
gezin 31/12/2009). Dat betekent dat vooral ouders
met een beperkt inkomen geen aangepaste of goedkope opvang vinden. Daardoor wordt voor deze ouders een handicap op de arbeidsmarkt gecreëerd.
Als de kinderopvang te duur wordt, kan je immers
geen job aanvaarden.
MODERN, BETAALBAAR KINDERDAGVERBLIJF
Daar wil N-VA Borsbeek iets aan doen! Borsbeek
heeft dringend nood aan een goed uitgebouwd kinderdagverblijf in samenwerking met het OCMW. De
vele nieuwbouwprojecten en de geplande sociale
woningen zullen immers de vraag naar opvang enkel
doen toenemen. N-VA Borsbeek wil een modern, hedendaags kinderdagverblijf laten bouwen waar iedereen terecht kan en waar je betaalt afhankelijk van
je inkomen.

Het plan om snel enkele containers voor de opvang
van baby’s neer te zetten oogt misschien mooi, maar
heeft vele nadelen. Wie ervaring heeft met ‘containerbewoning’, weet immers dat men in de zomer
enkel een onderbroek en in de winter twee paar
dikke, Noorse sokken nodig heeft om het leven
draaglijk te maken. Dromen kersverse ouders er echt
van om hun kind in deze omstandigheden achter te
laten? Bovendien kost deze manier van ‘besturen’
handenvol geld. Containers huren, inrichten, aanleg
van een terrein, … dit alles slorpt veel geld op en dit
voor slechts een tijdelijke oplossing. De Vlaamse
overheid helpt de gemeenten met subsidies voor
nieuwbouwprojecten. Waarom hiervan geen gebruik
maken?
URGENTE OPVANG
Ook occasionele of urgente opvang, wat in de private
diensten niet zo voor de hand ligt, moet hier mogelijk zijn. Wat doe je immers indien je plots werk
vindt? Of stel dat je dringend weg moet, een dag
naar het ziekenhuis, of je gaat solliciteren, … Je kan
je kind niet overal zomaar meenemen. In een gemeentelijk kinderdagverblijf kunnen we dit aan onze
jonge ouders aanbieden.
N-VA Borsbeek wil dit voor u helpen verwezenlijken!
MENSEN UIT DE SECTOR AAN HET WOORD:
“Het tekort aan plaatsen is het belangrijkste probleem.
Altijd moet ik mensen weigeren. Dat is niet leuk, maar
ik dien de regels voor het maximum aantal kinderen te
respecteren. Soms is het zelfs zo erg dat broers en zusjes
niet samen terecht kunnen. Daar moet zeker aan
gewerkt worden.”
“Elke week dien ik mensen teleur te stellen. Het is toch
niet normaal dat je, voor je zwanger bent, al een plaats
dient te reserveren! Bovendien hebben we vaak last van
dubbele boekingen. Indien ouders toch nog een opvang
dichterbij vinden, annuleren ze de gedwongen veel te
vroeg gemaakte reservatie. Zo vallen andere ouders
soms uit de boot en worden wachtlijsten gecreëerd.”
Geertruida Crommelinck-Dieltjens

Het bestuur van N-VA Borsbeek
KEN CASIER
• 22 jaar
• thuiswonend
• student Organisatie en
Management
• partijraadslid N-VA
• hobby’s: tennis, voetbal, film

GEERTRUIDA
CROMMELINCK-DIELTJENS
• 46 jaar
• gehuwd
• tandarts
• gedreven, enthousiast, vlot
aanspreekbaar
• hobby’s: moto’s, honden

WALTER KIEBOOMS
• 49 jaar
• gehuwd
• commercieel verantwoordelijke
• jeugdcoach voetbal
• hobby’s: koken, wielertoerisme,
zaalvoetbal

RITA SCHOUPPE-MOONS
• 61 jaar
• weduwe
• gepensioneerd
• voorzitter RvB MSA-AMS vzw
patiëntenvereniging
• hobby’s: lezen, foto, film en
webdesign

Voetpaden in Borsbeek
Borsbeek is toe aan een dringende restauratie van wegen en infrastructuur. Ook wat betreft voetpaden kan het een stuk beter.
Er zijn namelijk veel putten in de Borsbeekse voetpaden. Dat is
niet altijd even leuk en gemakkelijk voor mindervaliden en ouders met kinderwagens. De seniorenraad klaagde dit probleem al
enkele malen aan bij de gemeente. Er werd een lijst met knelpunten opgesteld. Hiervan is reeds een heel deel opgelost.
Maar het gewoon vullen van putten is niet genoeg; na verloop
van tijd komen de putten gewoon terug. Het comfort van de voetganger wordt hierdoor maar tijdelijk verbeterd.
Ook de oversteekplaatsen moeten een heel stuk veiliger en gemakkelijker gemaakt worden. Het trapsysteem dat er
momenteel ligt, is niet erg handig. Schuine aflopen zoals bij de fietspaden zijn een echte aanrader voor alles op wieltjes. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de geplande heraanleg van de fietspaden. Een aangename tocht
langs Borsbeekse voetpaden komt dan eindelijk in zicht!

N-VA Borsbeek kiest voor een warm Vlaanderen!
Vele vrijwilligers gaan van deur tot deur in onze
gemeente. Ze zetten zich belangeloos in om allerlei
evenementen te ondersteunen. Ze zorgen voor het
warme hart van Borsbeek.
Op 3 oktober
vierden we werelddag MSA
(meervoudig
systeematrofie).
Een kleine Borsbeekse vereniging slaagde
erin de ganse
wereld aan het
wandelen te
zetten.

Onder leiding van intitiatiefneemster Rita SchouppeMoons wandelden ook enkele klassen van de gemeentelijke basisschool De Klinker 1 kilometer door het
gemeentepark, vergezeld van de ‘schoen’ die uitgroeide
tot het symbool van deze actie.
In het Europees parlement werd Rita, samen met haar
schoen, enthousiast onthaald door Frieda Brepoels
(N-VA-Europees parlementslid). De behandeling van
chronische ziekten staan immers ook op de agenda van
Europa.
De uitreiking van de eerste JiePie Award (genoemd naar
Rita’s overleden echtgenoot) tijdens een academische
zitting in het UZA werd druk bijgewoond. Ook N-VAKamerlid Jan Jambon sprak bij deze gelegenheid de
aanwezigen toe.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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
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