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Borsbeek, 4 juli 2012 

 

Dinsdagavond 3 juli heeft de ledenvergadering van N-VA Borsbeek de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen unaniem goedgekeurd. 

 

Lijsttrekker voor 14 oktober wordt Walter Kiebooms, oud-voorzitter van de Volksunie in 
Borsbeek en zoon van Staf Kiebooms, gedurende 15 jaar OCMW-voorzitter in onze gemeente. 
Walter is in het dagelijkse leven commercieel verantwoordelijke voor een grote logistieke 
dienstverlener in Vilvoorde en houdt zich in zijn vrije tijd graag bezig met tuinieren, koken, 
fietsen en het coachen van jonge voetballers. Walter woont samen met zijn vrouw, zoon en 
dochter in de wijk ‘het Achterrot’. Walter Kiebooms: ‘Ik vind het een hele eer dat ik de lijst voor 
N-VA in onze prachtige gemeente mag trekken. Samen met de hele ploeg willen we de volgende 
legislatuur een frisse wind door Borsbeek laten waaien en onze handen uit de mouwen steken.’ 

 

Op de 2de plaats vinden we Rita Schouppe-Moons terug, een geëngageerd vrijwilliger die deel 
uitmaakt van verschillende adviesraden in onze gemeente. Rita is ook voorzitster van 
patiëntenvereniging MSA-AMS, een internationaal erkende vereniging die mensen 
vertegenwoordigt met deze verschrikkelijke ziekte. Rita draagt alle sociaal zwakkeren een warm 
hart toe en is het uithangbord voor vrijwilligers in onze samenleving. Ze is dan ook onze expert 
in het sociale beleidsdomein. 

 

Op de 3de plaats staat voorzitter Ken Casier als eerste jongere op de lijst. Ken was het 
uithangbord van N-VA Borsbeek bij de federale verkiezingen van 2010, waar hij op de 
Kamerlijst voor de provincie Antwerpen stond. Als masterstudent Bedrijfsmanagement en zoon 
van twee zelfstandigen wil hij zich dan ook vooral inzetten voor de ondernemers in onze 
gemeente. Als inwoner van Borsbeek-West vertegenwoordigt hij de N-VA in een belangrijk 
stukje Borsbeek! 

 

Lijstduwer is Kristof Van de Velde, een enthousiaste nieuwkomer in de politiek die graag mee 
zijn handen uit de mouwen steekt. Kristof is leerkacht in het lager onderwijs, net zoals zijn 
partner. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met sport, tuinieren en zijn dochters. Kristof 
is ook één van de ‘duwende’ krachten bij de Rosekapellewijkfeesten, nog zo’n heerlijke wijk om 
in te vertoeven. Onderwijs is natuurlijk het beleidsdomein waar Kristof in uitblinkt. 



Verder bestaat onze lijst uit een gezonde mengeling van kersverse en geboren-en-getogen 
Borsbekenaren. Allemaal mensen die willen meewerken aan een beter Borsbeek. Voorzitter Ken 
Casier: ‘Drie plaatsen zijn nog open op onze lijst. We zijn volop gesprekken aan het voeren met 
mensen die volgens ons een verrijking zijn van het Borsbeekse politieke landschap. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat we altijd open staan voor andere vrijwilligers die zich mee willen inzetten 
op onze lijst.’ Speerpunten voor de volgende legislatuur zullen de heraanleg van de dorpskern 
worden, alsook (verkeers)veiligheid, de invulling van Fort 3, wonen en onderwijs. ‘We hopen 
tijdens de campagne deel te nemen aan opbouwende debatten, om dan vanaf januari mee deel uit 
te maken van de nieuwe meerderheid in onze gemeente’, besluit de voorzitter nog. 

 

De volledige lijst: 

1. Walter Kiebooms 12. Nana Horemans 

2. Rita Schouppe-Moons 13. Marc Dioos 

3. Ken Casier 14. Anita Van den Bulck 

4.  15. Michael Vermeiren 

5. Ilse Verbeeck 16. Heidi De Mulder  

6. Gerard Spuesens 17. Harry Steurs 

7. Miche De Ceuster 18. Claudia Ruyts 

8. Frans Giele 19. Jan Adams 

9. Sabine Bisschop 20.  

10. Hans Cop 21. Kristof Van de Velde 

11.    
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