
Ook tijdens de zomermaanden heeft N-VA Borsbeek niet stilgezeten. Terwijl
onze nationale voorzitter zich kweet van zijn taak als informateur gingen ook

wij vol overgave aan het werk. Gesterkt door de verkiezingsoverwinning van 13
juni gingen we op zoek naar geëngageerde mensen die zich mee wilden inzetten
voor een beter Borsbeek. En of we in onze taak geslaagd zijn!

AANTAL LEDEN BLIJFT GROEIEN
Al gauw vonden we een aantal mensen die elk vanuit hun eigen achtergrond en
interesses mee willen helpen aan de vorming van onze lokale afdeling. Ik stel hen
dan ook graag aan u voor verderop in dit blad. Het verheugt me ook te zien dat het
aantal leden in onze gemeente nog maandelijks groeit, en dat
onze oprichting door heel wat mensen enthousiast onthaald
wordt. 

WARME OPROEP
Op vrijdag 4 februari organiseren wij onze allereerste nieuw-
jaarsreceptie, met als gastspreker Siegfried Bracke! Ik zou
dan ook een warme oproep willen doen aan alle leden, sym-
pathisanten en inwoners van Borsbeek om met ons mee te
komen toasten op het nieuwe jaar.

Als afsluiter wens ik jullie allen, samen met ons voltallige
bestuur, een prettig Kerstmis en een sprankelend Nieuwjaar!

Ken Casier, voorzitter N-VA Borsbeek

Vrijdag 4 februari 2011 
om 20.00 uur

Gastspreker: 

SIEGFRIED
BRACKE

N-VA-KAMERLID
spreekt over de 

politieke actualiteit.

Chalet Borsbeek Tennis Club
Boechoutsesteenweg 2

2150 Borsbeek.

Iedereen is van harte welkom en
krijgt van ons gratis een glaasje

cava aangeboden.

Borsbeek
Ja a r ga ng  1  •  N r. 2 - d e c e m b er  2 0 1 0  •  ke n . c a s i e r @ n - va . b e   h t t p : / / b o r s b e e k . n - va . b e  

Een sprankelend Nieuwjaar!

V.U. Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek

180/10

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Borsbeek

Activiteiten
Vrijdag 4 februari 2011: Nieuwjaarsreceptie met Siegfried Bracke
Zondag 3 april 2011: Historische wandeling door Borsbeek
Maandag 13 juni 2011: Jaarmarkt Borsbeek

Meer informatie kunt u altijd vinden op onze website: http:/ /borsbeek.n-va.be
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N-VA Borsbeek is zeer verheugd dat er een
‘Middenstandsraad Borsbeek’ zal worden opge-
richt. Een goed draaiende lokale economie maakt
het kloppend hart uit van onze gemeente. We hopen
dat de actieve samenwerking tussen het gemeente-

bestuur en deze raad een aangenaam ondernemers-
klimaat kan creëren in Borsbeek. Daarom willen we
dit initiatief ook actief steunen. Wij zijn ervan over-
tuigd dat deze adviesraad de lokale economie op
schitterende wijze gaat promoten.  (G.D.)

Herwaardering dorpskern Borsbeek
N-VA Borsbeek schreef begin oktober deze brief
naar het college van burgemeester en schepenen :

Middenstandsraad Borsbeek

Pluim voor het gemeentepersoneel en brandweer

Borsbeek, 4 oktober 2010

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Geachte mevrouw, geachte heer,

BETREFT: herinrichting dorpskern, nieuw circulatieplan

Reeds enkele jaren horen we verschillende geruchten betreffende

de herinrichting van ons dorp. Ook N-VA Borsbeek is hierover

zeer bekommerd.

Wij kiezen echter voor een open bestuur. Daarom willen we 

vragen om uw inwoners tijdig op de hoogte te brengen van de

voorziene werken en veranderingen. We beseffen dat dit strikt

genomen niet wettelijk verplicht is.

De beste methode hiervoor lijkt ons een algemene bewoners-

vergadering te organiseren. Na de voorstelling van het project

kan u zo snel en accuraat antwoorden op de vele vragen die in

de gemeente leven. Bovendien kan met relevante opmerkingen

alsnog rekening gehouden worden.

Hopende dat u onze overweging ernstig neemt, verblijven wij,

N-VA Borsbeek 

POSITIEVE REACTIE
Het gemeentebestuur rea-
geerde hier positief op door
een aantal overlegmomen-
ten met de buurtbewoners
aan te kondigen. Die zullen
volgend voorjaar plaats-
vinden. Wij danken het
gemeentebestuur voor haar
medewerking en verbinden
ons ertoe om ook in de toe-
komst onze constructieve
bijdrage te leveren aan dit
belangrijke dossier.

Het is ons opgevallen hoe netjes het straatbeeld is in Borsbeek. 
Gevallen bladeren worden regelmatig door de groendienst verwijderd. 
Rioolputjes worden geledigd en zwerfvuil is bijna onbestaande. 

Wie ook een pluim verdient is de vrijwillige brandweer in onze 
gemeente, die zich tijdens de recente zware regenval een heel weekend 
heeft ingezet om kelders leeg te pompen en verdere schade aan heel wat 
huizen te voorkomen. Ook hier bedankt! Als het goed is mag het gezegd worden.
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Nu het stof rond de Lange Wapper is gaan
liggen, wordt het tijd om een balans op te

maken. N-VA Borsbeek kan alleen maar 
tevreden zijn. Onder druk van de N-VA werd
de ondertunneling van de R11, de militaire
baan in de volksmond, opgenomen in het
Antwerpse Masterplan. 

DORPSKERNEN ONTLAST
De ondertunneling van deze oostelijke bretel,
die loopt vanaf de rotonde van Wommelgem
(E313) tot aan de oprit van de E19 in Wilrijk, moet
ervoor zorgen dat de dorpskernen van de gemeenten
in de rand rond Antwerpen ontlast worden. De dui-
zenden automobilisten die ons dorp gebruiken als
sluipweg krijgen nu een alternatief waardoor zij zich
vlot langs de oostrand van Antwerpen kunnen 
begeven. 

VLOTTERE VERKEERSDOORSTROMING
Voor de stad Antwerpen betekent dit vooral een ont-
lasting van de Ring, waar vele mensen nu elke dag
kilometerslange files moeten trotseren. De haven van

Antwerpen blijft de economische motor van
Vlaanderen, en zal zijn concurrentiekracht versterkt
zien door de vlottere verkeersdoorstroming in en rond
Antwerpen.

Op deze manier wordt het weer veiliger voor de
schoolgaande jeugd in onze gemeente die zich ’s mor-
gens en ’s avonds tussen dit drukke verkeer moet
begeven. Ook de leefbaarheid van Borsbeek zal er na
deze ingreep op vooruit gaan, en dat is iets wat we
alleen maar kunnen toejuichen. 

Voorzitter
Ken Casier
Karel Soetelaan 80
2150 Borsbeek
0479 23 94 13

ken.casier@n-va.be

Secretaris
Walter Kiebooms
Breedveld 19
2150 Borsbeek
03 321 34 59

walter.kiebooms@n-va.be

Penningmeester
Geert Dieltjens
Schanslaan 122
2150 Borsbeek
03 321 90 00

geert.dieltjens@n-va.be

Organisatie en activiteiten
Rita Schouppe-Moons
Sprinkhaanveldestraat 36
2150 Borsbeek
03 283 58 72

rita.schouppe-moons@n-va.be

Ledenadministratie
Nini Verbeeck
Verbindingslaan 14
2150 Borsbeek
03 292 56 55

nini.verbeeck@n-va.be

Publicaties
Dirk Tilburgs
Verbindingslaan 45
2150 Borsbeek
0499 77 82 88

dirk.tilburgs@n-va.be

Contactgegevens N-VA Borsbeek

Ondertunneling R11

Nieuwe website

Na de vernieuwing van de nationale website in
mei waren dit najaar de websites van de lokale
afdelingen aan de beurt. Het mag gezegd 
worden, het resultaat mag er zijn. Iedereen die
geïnteresseerd in onze werking en meer wil
weten over N-VA Borsbeek kan ons dus vinden
op volgend webadres: http://borsbeek.n-va.be
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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

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:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in de
Kamer. Wij stellen de Antwerpse parlementsleden graag aan u voor.

� JAN JAMBON
°1960 - Brasschaat
Gehuwd, vader van twee 
dochters en twee zonen
Jan Jambon was jarenlang
bedrijfsleider. Sinds 2007 is hij
fractievoorzitter in de Kamer,

waar hij zich toelegt op financiën en begroting.
In deze legislatuur richt hij zich vooral op de
ultieme reorganisatie van d ie domeinen.

Republikein, Standvastig, Bedrijfsleven,
Voeren/ Toscane, Opera

� SOPHIE DE WIT
°1973 - Aartselaar
Samenwonend, mama van een
zoontje van bijna 1 jaar
Sophie De Wit was sinds 2009
Vlaams parlementslid  maar zet
nu de stap naar het federale 

parlement. Deze jonge mama was advocate aan
de balie van Antwerpen en had  een eigen 
advocatenkantoor. In het federale halfrond wil
ze zich als voorzitter van de commissie-Justitie
voornamelijk  toeleggen op dat domein.

Goedlachs, Gelukkig, Spontaan, Leer- en
nieuwsgierig, Koppig

� FLOR VAN NOPPEN
°1956 - Dessel
Vader van één zoon
Flor Van Noppen staat al jaren
bekend voor zijn verbeten strijd
voor gezond en veilig voedsel.
Controle op en steun aan het

voedselagentschap zijn daarin onontbeerlijk . 
Wie morrelt aan de kwaliteit van ons voedsel,
krijgt Flor op zijn pad .

Optimist, Doorzetter, Levensgenieter,
Volksmens, Boerenbuiten

� ZUHAL DEMIR
°1980 - Antwerpen
Gehuwd, geen kinderen
Zuhal Demir is van Koerd isch-
Turkse origine maar is een 
rasechte Limburgse d ie in
Antwerpen woont. Ze werkte er

als advocate aan de Antwerpse balie, vooral in
dossiers rond arbeidsrecht. Ze adviseerde
bedrijven over arbeidsovereenkomsten, 
herstructureringen, loonoptimalisatie, … Zuhal
is een nieuw gezicht in het federale parlement.

Gastvrij, Rechtlijnig, Kleurrijk, Efficiënt,
Rechtvaardig

� MINNEKE DE RIDDER
°1981 - Ranst
Samenwonend, moeder van 
twee zoontjes
Minneke De Ridder is een jonge moe-
der die met haar gezin in het lande-
lijke Ranst woont. Ze werd geboren

in een Vlaams nest en die gezindheid draagt ze met eer.
Minneke kwam vijf jaar geleden bij de N-VA en zet nu
voor de eerste keer de stap naar de nationale politiek.

Eerlijk, Rechtuit, Standvastig, 
Spontaan, Dapper

� BERT WOLLANTS
°1979 - Lier - Alleenstaande
Als kabinetsmedewerker was Bert
Wollants sinds 2005 actief in de
domeinen energie- en milieubeleid
waar hij heel wat inhoudelijke erva-
ring opdeed. In zijn vrije tijd gaat

de aandacht vooral naar jeugdparticipatie en de
ondersteuning en versterking van lokale jeugdraden. 

Kabinetservaring, Polyvalent, Dossierkennis,
Milieu & energie, Jeugdparticipatie

� JAN VAN ESBROECK
°1969 - Kalmthout
Samengesteld gezin met 
vijf dochters
Het federale parlement krijgt
met Jan Van Esbroeck  iemand
die de Antwerpse haven kent

‘van in de buik ’. Hij werkte er dan ook  geduren-
de 20 jaar als maritiem bed iende. Jan zal zich
vooral inzetten voor de duurzame 
ontwikkeling van werkgelegenheid  en een 
vermindering van lasten op arbeid .

Sociaal, Vlaams-nationalist, Hulpvaardig, Eerlijk
& correct, Gemotiveerd

� REINILDE VAN MOER
°1957 - Willebroek
Gehuwd, twee kinderen en een
pracht van een kleinkind
Tot nu toe was het reilen en 
zeilen van de Antwerpse univer-
sitaire studenten Reinildes werk-

terrein. Vooral de student in nood  en de proble-
matiek  van de jobstudent kregen haar volle 
aandacht. In de OCMW-raad  van Willebroek
houdt ze het sociaal beleid  van haar gemeente in
het oog. Reinilde zet haar eerste stappen in het 
federale halfrond.

Goedgemutst, Trouw, Eerlijk, Spontaan,
Idealistisch

DE FEDERALE N-VA-PARLEMENTSLEDEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

De N-VA telt in de Senaat maar liefst vijf verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Frank Boogaerts 
(Lier) 

Bart De Wever
(Berchem)

Inge Faes 
(Puurs) 

Luc Sevenhans
(Brasschaat) 

Liesbeth Homans
(Wilrijk)

�

VLAAMS PARLEMENT

� GOEDELE VERMEIREN
°1962 – Mortsel
Gehuwd met Sooi Daems en
moeder van twee tieners
Goedele zetelt sinds juni
2010 in het Vlaams
Parlement in opvolging van
Sophie De Wit. Voorheen

was zij lerares geschiedenis in hart en ziel.
Goedele is sinds 2006 gemeenteraadslid  en
fractieleider in Mortsel.  

Gezinsmens, Leergierig, Sociaal,
Gemoedelijk, Plichtsbewust
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