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Veilig thuis in een welvarend Borsbeek
Beste dorpsgenoten

Op minder dan zes maanden voor 14 oktober kunnen we er niet 
meer omheen: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan.  
In 2012 presenteerden we ons voor het eerst aan de kiezer, vol 
enthousiasme en met een programma boordevol frisse ideeën. 
Die werden duidelijk gesmaakt door de Borsbekenaar, getuige 
een klinkende verkiezingsoverwinning.

Realisme en visie
De voorbije zes jaar hebben we enorm veel kennis opgedaan. 
Kennis die we gebruikt hebben om een verkiezingsprogramma 
samen te stellen dat uitblinkt in realisme en visie. Realisme, want 
we engageren ons enkel tot wat financieel haalbaar is en waar-
voor er voldoende mankracht is bij de administratie. En visie, 
want we willen verder gaan op de ingeslagen weg en schetsen 
duidelijk waar N-VA Borsbeek voor staat.

U kunt de komende maanden ons programma ontdekken. Op 
onze stand op de jaarmarkt, op ons aperitiefgesprek van 1 juli, 
tijdens onze huis-aan-huisbezoeken, in het drukwerk dat u in de 

bus zult vinden of op onze website www.n-va.be/borsbeek onder 
het luik ‘verkiezingen’. 

Nieuwe gezichten
En tijdens die vele momenten kunt u ook in levenden lijve  
kennismaken met een aantal nieuwe gezichten die onze  
afdeling de voorbije maanden versterkt hebben en die in dit huis-
aan-huisblad aan u worden voorgesteld. Mensen met een lange 
politieke ervaring, maar ook jonge studenten. Ondernemers en 
vrijwilligers die al jaren hun beste beentje voorzetten voor onze 
Borsbeekse gemeenschap.

U hoort het, aan ons enthousiasme 
zal het niet liggen.  
Tot binnenkort.

Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek

Jaarmarkt
Op maandag 21 mei is naar het aloude 
traditie jaarmarkt in onze gemeente. 
Een extra speciale jaarmarkt zelfs, 
want het is al de 70ste editie. Net 
zoals de voorbije jaren kunt u terecht 
in ons standje voor een drankje en een 
gezellige babbel. Onze kandidaten en 
bestuursleden staan u graag te woord 
over het gevoerde beleid en onze  
toekomstplannen. 

Iedereen welkom tussen 9 en 18 uur 
aan onze stand in de Robianostraat, 
ter hoogte van de post.

ZONDAG

1 juli
10 tot  
12 uur

Aperitiefgesprek sociaal beleid
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Op zondag 1 juli gaan we graag dieper in op het sociaal beleid waarvoor de N-VA staat, zowel 
in Borsbeek als op nationaal niveau. Hiervoor ontvangen we Fons Duchateau, OCMW-voor-
zitter in de stad Antwerpen, en Valerie Van Peel, OCMW-voorzitter in Kapellen en federaal 
parlementslid. 

We verwelkomen u graag in de schuur van Alles loopt op rolletjes in Fort 3. Aansluitend kunt 
u, zoals elke zondag, gezellig iets blijven drinken in de Borsbeekse zomerbar. Iedereen welkom!

Ruimtelijke sprokkels (p. 3)Nieuwe gezichten bij N-VA Borsbeek (p. 2)
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Naomi Van der Velden
•  40 jaar
•  Trotse mama van Moriah
•  Voorzitter van Borah (Adviesraad personen met een handicap Borsbeek)
•  Ambassadeur van ‘Onafhankelijk Leven’
•  Creatieve duizendpoot
•  Levensgenieter met een passie voor taal, cultuur en mensen

Nieuwe gezichten bij N-VA Borsbeek

Maryse Crauwels
•  51 jaar
•  Gehuwd met Jan Lenders
•  Twee zonen: Jochen en Jorn
•  Gewezen zaakvoerder Lenders mode en schoenen
•  Zelfstandig adviseur

Matthew de Permentier
•  Fiere Borsbekenaar
•  Baseballspeler nationaal team
•  IJvert voor een goed onderhoud van ons 

groen en de heraanleg van sportterreinen

Luc Couillier
• Borsbekenaar in hart en nieren
• Huisarts
• Lid van de middenstandsraad en seniorenraad
• Lid van Bestuursorgaan Archipel en Buurtschap Rosekapelle
•  Levensgenieter

Wendy Somers
•  Financieel directeur 

OCMW Aartselaar
•  Gemeenteraadslid
•  Trotse mama van drie
•  Eeuwige student
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Ruimtelijke sprokkels

Wist je dat …
  de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klinker al een jaar in het Tyrolerhof vertoeven?

  het SJI-secundair al bijna een jaar in zijn nieuwe gebouw zit? Heel veel secundaire scholen zijn jaloers op zo’n nieuw gebouw.  
Het is er gezellig vertoeven.

  op 24 april weer 300 leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van beide basisscholen deelnamen aan de dodehoekactie? 
Dank je wel aan de lesgevende vrijwilligers!

  de Sportsnack weer een groot succes is? Liefst 100 kinderen uit de beide lagere scholen krijgen na schooltijd 
een extra uurtje beweging.

  de Speelweken en tal van sportkampen al heel wat kinderen een leuke tijd bezorgden in 2018? Het 
vervolg tijdens de grote vakantie!

  de jeugdverenigingen weer volop bezig zijn met de voorbereidingen van hun kampen? Mucho Mojito, 
spaghettiavond, quizzen, marsepeinverkoop, Kipke aan ’t spit, pannenkoekenslag … voor ieder wat 
wils.

De bomen met de ‘grote 
appels’ in de Jozef Reusen-
slei werden vervangen door 
meer streekeigen bomen die 
minder opstuwing van de 
wortels veroorzaken. En in 
één klap behoren de afval-
lende sierappels ook tot het 
verleden.

Walter Kiebooms
Schepen van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening,  
Mobiliteit en Sport

Samen met Aquafin en onze buurgemeenten brengen we de watergevoelige plekken in de gemeente in kaart. We bekijken dan welke 
technische ingrepen nodig zijn om onze inwoners te vrijwaren van wateroverlast.

In samenwerking met de provincie werken we een aangepast signalisatieplan uit voor het 
Fort. Op die manier vindt iedereen beter de weg naar onze verenigingen op het Fort, naar de 
zomerbar die elke jaar een succes is, naar het speelbos en nog zoveel meer.

De bouw van onze gemeentelijke 
basisschool de Klinker vordert 
goed. Het wordt stilaan duidelijk 
hoe de school er gaat uitzien. We 
kijken samen met alle leerlingen 
uit naar onze nieuwe school.

Borsbeek maakt deel uit van de intergemeentelijke samenwerking voor de bouw van het zwem-
bad Den Bessem in Mortsel. De bouwwerken zitten perfect op schema voor de opening in 
september 2018. Onze scholen en verenigingen hebben hun zwemuren vastgelegd. En onze 
inwoners kunnen binnenkort aan een verminderd tarief baantjes gaan trekken!

De wegmarkeringen in onze gemeente worden opnieuw in orde gebracht. Dit zorgt niet alleen voor 
meer veiligheid en duidelijkheid, maar nu kan de politie overtreders ook weer verbaliseren.

Onze gemeente is door de provincie uitgekozen voor het project  
‘verkeersveilige gemeente’. Met een ondersteunings- en begeleidings- 
project worden enkele verkeersknelpunten in Borsbeek door een  
deskundig team mee bekeken. We gaan in onze gemeente resoluut  
voor een veilige verkeersomgeving.

Kristof Van de Velde, Schepen van  Onderwijs, Jeugd en Verenigingen
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


