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Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
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De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦

Met belgerinkel naar de
winkel

Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

Onze gemeente neemt dit jaar voor
het eerst deel aan ‘Met Belgerinkel
naar de winkel’. Zowel de middenstand als het gemeentebestuur
steunen deze actie. Het doel is om
zoveel mogelijk mensen aan te zetten hun boodschappen te doen met
de fiets, bij de plaatselijke winkeliers uit ons dorp.

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

Dat is goed voor de gezondheid,
het milieu én voor de Borsbeekse
handelaars. Om alle deelnemers
te belonen, kunnen zij een stempelkaart bij de verschillende handelaars indienen. Op die manier
maken ze kans op mooie prijzen.

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

De actie vindt plaats van zaterdag 4
mei tot en met zaterdag 8 juni. Een
lijst van de deelnemende winkeliers vind je op www.borsbeek.be.
Klik door naar ‘met belgerinkel
naar de winkel’.

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

Uw mening telt voor ons
Na een lange en koude winter en met de zon weer in het vizier kunnen we met
z’n allen weer uitkijken naar de overbekende Borsbeekse jaarmarkt. Met genoegen wil ik u daar als kersverse voorzitter uitnodigen op onze N-VA-stand om
nader kennis te maken.
Naar jaarlijkse traditie zal deze pinkstermaandag opgeluisterd worden door een
toffe kermis en een gezellige markt. Kortom: de jaarmarkt is hét moment om in een
ontspannen sfeer samen een drankje te nuttigen.

De N-VA is van de partij op de jaarmarkt om
met u van gedachten te wisselen.

Zoals ten tijde van de verkiezingen al beloofd, blijven wij niet bij de pakken zitten.
N-VA Borsbeek wil u de mogelijkheid bieden om op de jaarmarkt met onze schepenen
of raadsleden van gedachten te wisselen. U zult merken dat zij met veel overtuiging
hun van u ontvangen taak op zich nemen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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

/

/

V.U.: Gerard Spuesens - Brouwershoek 12 - 2150 Borsbeek

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

Wilt u onze dossiers downloaden of bestellen?
Surf naar de website van N-VA Borsbeek.

Natuurlijk kunt u ook altijd onze dossiers downloaden of bestellen via
www.n-va.be/borsbeek.
Ik hoop u persoonlijk tegen te komen op de jaarmarkt en wens u alvast veel leesplezier met dit huis-aan-huisblad.

GERARD SPUESENS
Voorzitter N-VA Borsbeek
gerard.spuesens@n-va.be

www.n-va.be/borsbeek
6/05/13 14:48

Borsbeekse info: nu ook op digitale borden!

Wĳ zĳn uw stem in de gemeente en het OCMW

het Sociaal Huis, de bibliotheek,
de brandweer - informatie kunnen
meegeven aan onze burgers via de
borden. Ook de Borsbeekse verenigingen mogen via deze weg reclame
maken voor hun activiteiten.
Hou de digitale infoborden dus zeker
De bedoeling is dat alle gemeentelijke in ’t oog als je op de hoogte wil blijinstellingen - het gemeentebestuur,
ven van het reilen en zeilen in onze
gemeente.

Dankzij uw steun op 14 oktober is onze partij met een grote fractie vertegenwoordigd in de gemeentelijke raden. Onze
mandatarissen beloven om zich ten volle in te zetten voor alle dossiers die u aanbelangen. Heeft u een probleem? Laat
het ons weten, zodat wij het kunnen aankaarten en een oplossing vinden in het schepencollege, de gemeenteraad en de
OCMW-raad.

Ze staan er, onze digitale infoborden. Je kan ze vinden op de hoek
Schanslaan-Lucien Hendrickxlei en
op de hoek de Robianostraat – Frans
Beirenslaan (aan de kant van de
Quick).

Via de digitale infoborden blijft u op de hoogte
van alle nieuwtjes uit de gemeente.

Onderwĳsminister legt oor te luisteren bĳ Borsbeekse scholen
Op dinsdag 5 maart bezocht Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet de
verschillende Borsbeekse scholen. Burgemeester Dis Van Berckelaer en onze
N-VA-schepen van Onderwijs Kristof Van de Velde tekenden ook present.
De reden van het bezoek was de geplande uitbreiding van de scholen in onze
gemeente. De onderwijslocaties werden ter plaatse bezocht met de fiets. De
verschillende schooldirecties kregen de kans hun plannen persoonlijk toe te
lichten aan de minister.
De N-VA hoopt dat hij alle ideeën en plannen goed onthoudt en dat hij samen
met de N-VA-ministers in de Vlaamse Regering tegemoet kan komen aan de
noden van de Borsbeekse scholen.

Korte sprokkels
Veegplan

Het nieuwe veegplan beoogt een
efficiënte, evenwichtige, maar realistische aanpak van het veegwerk in de
gemeente. Dit maakt deel uit van een
ruimere strijd van de gemeente tegen
sluikstort en zwerfvuil. Mooi meegenomen: hierdoor bekomen we een
maximale subsidie voor de aangekochte veegwagen!

De uitbreiding van de Borsbeekse
scholen werd toegelicht aan de minister.

Op de achterste rij, van links naar rechts:
Staf Kiebooms - OCMW-raadslid – staf.kiebooms@n-va.be, Kristine Goossens – gemeenteraadslid –kristine.goossens@n-va.be,
Michaël Vermeiren – voorzitter gemeenteraad – michael.vermeiren@n-va.be, Ken Casier – schepen – ken.casier@borsbeek.org,
Kristof Van de Velde – schepen – kristof.vandevelde@borsbeek.org, Margot Mys - OCMW-raadslid – margot.mys@n-va.be
Op de voorste rij, van links naar rechts: Ilse Verbeeck – gemeenteraadslid – ilse.verbeeck@n-va.be, Ann Dehaen – gemeenteraadslid – ann.dehaen@n-va.be
Rita Schouppe-Moons - OCMW-voorzitter - rita.schouppe-moons@borsbeek.org, Walter Kiebooms – schepen – walter.kiebooms@borsbeek.org
Anita Van den Bulck – fractievoorzitter – anita.vandenbulck@n-va.be, Miche De Ceuster – OCMW-raadslid – miche.deceuster@n-va.be

N-VA-leden kiezen nieuwe bestuursploeg
In maart kozen alle lokale N-VA-afdelingen een nieuw bestuur. Borsbeek was hierop geen uitzondering. Ook in
onze gemeente mochten alle leden van onze partij een stem uitbrengen op een nieuwe voorzitter en zijn team.
Gerard Spuesens zal de komende drie jaar leiding geven aan N-VA Borsbeek. Schepen Ken Casier neemt het ondervoorzitterschap waar. De verkozen bestuursleden worden aangevuld met de mandatarissen in het schepencollege, de
gemeenteraad en de OCMW-raad.
Dit zijn de nieuwe bestuursleden:
• GERARD SPUESENS -voorzitter en organisatie
• KEN CASIER - ondervoorzitter en communicatie
• PAUL VAN LOOY - secretaris en
ledenverantwoordelijke
• KRISTOF VAN DE VELDE - penningmeester
• PETER BUYST - webbeheerder
• HANS COP - jongerenverantwoordelijke

Ondertunneling R11

Op 6 mei starten de archeologische
opgravingen ter hoogte van de ondertunneling van de R11. Deze moeten
afgerond zijn na de zomervakantie.
Dan start de aannemer met de aanleg
van de omleidingsweg, vlak naast de
huidige R11. Bedoeling is om na de
winterperiode, in februari/maart 2014
te starten met de grote graafwerken
voor de ondertunneling. Alle beschikbare communicatie die we hierover
van de Vlaamse overheid ontvangen,
wordt tijdig aan de bevolking meegedeeld.
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Gerard Spuesens

Peter Buyst

Paul Van Looy

Hans Cop

Borsbeek zoekt jonge leeuwen en leeuwinnen
Ben je jong en wil je ook je zegje hebben binnen N-VA Borsbeek? Of zoek je een
vereniging waar je je wel in kan vinden en die ook activiteiten organiseert voor
jongeren? Stuur dan een mailtje naar jongerenverantwoordelijke Hans Cop:
hans.cop@n-va.be. Hij zal je op de hoogte houden van de oprichting van Jong
N-VA Borsbeek.
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