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Borsbeek is klaar voor verandering
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Beste Borsbekenaren,
Net zoals onze nationale voorzitter in Antwerpen zijn ook wij hier in Borsbeek klaar
om mee onze stempel te drukken op het beleid in onze gemeente. Hiervoor hebben
we de voorbije maanden hard gewerkt aan onze visie voor de gemeente. We kijken
niet enkel naar de komende zes jaar, maar hebben een echt langetermijnproject, want
dat is wat onze gemeente verdient. Ons partijprogramma zullen we binnenkort
bekend maken, dus hou zeker onze website in het oog: www.n-va.be/borsbeek.
MAAK KENNIS MET DE N-VA
Op maandag 28 mei is het weer jaarmarkt in Borsbeek. Ook dit jaar is N-VA Borsbeek van de partij. Kom dus zeker iets drinken en een praatje slaan met onze bestuursleden en kandidaten aan ons standje in de Robianostraat, ter hoogte van
schoonheidssalon Maxime’s.
Hou zeker ook de kalender op onze website in de gaten. We zullen de volgende
maanden nog een aantal acties organiseren waarop iedereen kennis kan maken met
ons programma en onze mensen. Zo zullen we in september met onze N-VAbabbelbank de verschillende wijken in onze gemeente een bezoekje brengen.
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EEN STERKE PLOEG VOOR 14 OKTOBER
In ons volgende huis-aan-huisblad zullen we al onze kandidaten
voorstellen, zodat u alvast weet welke bolletjes u allemaal moet
aanduiden op zondag 14 oktober.
Een prettige en zonnige zomer toegewenst!
Ken Casier
Voorzitter N-VA Borsbeek

Verkeersveilig?
Als N-VA bestuurslid én betrokken ouder maak ik me zorgen
over de veiligheid van onze schoolgaande jeugd. Er ligt een
(duur) plan klaar om het centrum te hervormen, maar het verkeer rond het St.-Jozefinstituut blijft niet te onderschatten. Ook
de gemeenteschool ligt in een drukke straat. Tachtig kinderen
moeten tweemaal daags de weg over naar de vernieuwde
fietsenstalling, terwijl auto’s af en aan scheuren.
Ouders, leerkrachten en opzichters moeten kinderen de gevaren van het verkeer aanleren, maar het is de taak van de gemeente om onveilige situaties op te lossen. Tijdens verschillende overlegmomenten werden het voorbije jaar enkele bruikbare ideeën aan hen aangereikt. Tot nu toe koos men voor de minst veilige oplossing. Hopelijk krijgen kinderen en
verkeersveiligheid toch nog de bovenhand.
Kristof Van de Velde

Mag er wat meer overleg zijn?
Door de nieuwe verkeersdoorstroming in onze
buurgemeenten passeren automobilisten steeds
vaker het centrum van Borsbeek op hun weg naar
autosnelwegen, de stadskernen Antwerpen, Lier en
hun hinterland. Onze dorpskern kreunt onder de grote
verkeersdruk en dat brengt de leefbaarheid in het gedrang. ’s Morgens en ’s avonds is dit een onhoudbare
situatie in combinatie met de vele schoolkinderen die
in ons centrum naar school gaan. Een aangepast verkeersplan voor onze dorpskern is dan ook meer dan
wenselijk.
Bewoners van de verschillende straten die worden heraangelegd werden helaas niet betrokken in dit proces. De
N-VA is nochtans een sterk voorstander van overleg met
de verschillende zones waarin aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Een gemeentebestuur kan niet tegemoetkomen aan alle verzuchtingen van de bewoners,
maar luisteren naar hun mening levert altijd wel enkele
extra aandachtspunten op. Met dat resultaat kan een
studiebureau haar ontwerp uitwerken en voorstellen aan
een werkgroep bestaande uit het gemeentebestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van de betrokken straten.
Nu het huidige ontwerp is goedgekeurd in de gemeenteraad, werd duidelijk meegegeven dat de volgende be-

stuursploeg hiermee zijn handen vol zal hebben en de
mouwen mag opstropen. Dit project, dat vijf jaar zal
duren, is met voorsprong de grootste investering die
onze gemeente ooit heeft gedaan.
Net daarom willen we even kritisch zijn. Het is klassiek
en begrijpelijk dat grote werken nog tijdig worden afgerond opdat de huidige bestuursploeg hiermee kan pronken in de verkiezingspropaganda. Maar nu nog snel het
duurste project ooit in de gemeenteraad goedkeuren en
de uitwerking ervan integraal doorschuiven naar de volgende bestuursploeg getuigt van weinig respect.
Met enige verantwoordelijkheidszin had men een overlegstructuur kunnen opstellen en de nodige informatie
bij de hogere overheden kunnen opvragen. Tenslotte kon
men een dossier klaarmaken waar een volgende bestuursploeg mee aan de slag kon om dit finaal op de rails
te zetten.
De ontwerpplannen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Er worden dorpswandelingen georganiseerd.
Neem hieraan deel en wees kritisch. Vraag naar inspraak
en overleg. U kan met uw opmerkingen en bezwaren
ook bij ons terecht: walter.kiebooms@n-va.be. Wij luisteren wel naar u en zullen uw idee hierover bespreekbaar maken.

Kent u onze bestuursleden al?
Hoe kwam je bij de N-VA terecht, Ken?
Al van jongs af aan interesseerde politiek me enorm. Tijdens mijn studies
politieke wetenschappen leerde ik elke dag meer over de inefficiënte en
vaak hallucinante werking van België. De N-VA formuleert als enige realistische antwoorden op de problemen waar overheid en burger dagelijks
mee geconfronteerd worden.
Wat zijn je drijfveren bij N-VA Borsbeek?
Als oprichter en voorzitter hoop ik natuurlijk op een goed resultaat in oktober. Borsbeek is een gemeente met veel potentieel. De N-VA wil een
jonge en frisse visie voor onze gemeente naar voor schuiven. Wij geloven
dan ook echt in de kracht van verandering!
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Welke beleidsdomeinen dragen je interesse weg?
Als zoon van twee zelfstandigen draag ik ondernemerschap een warm
hart toe. N-VA Borsbeek wil de plaatselijke winkeliers steunen: zij zorgen voor werkgelegenheid en voor een gezellige drukte in onze gemeente. Mensen ontmoeten elkaar bij de bakker of de slager en
behouden zo sociaal contact. Dat maakt van Borsbeek een warme gemeenschap. Ook op vlak van
financiën, sport en communicatie wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Kent u onze bestuursleden al?(vervolg)
Kristof, hoe kwam je bij de N-VA terecht?
Van mijn zestiende volg ik de politieke uitslagen en verschuivingen. Had ik al die
tijd een vaste politieke kleur? Neen. Wat mij wel opvalt, is het gebrek aan echte vernieuwingen de laatste jaren. De N-VA is stelt wel de realistische vernieuwingen voor
waar de burger om vraagt.
Wat zijn je drijfveren bij N-VA Borsbeek?
In de eerste plaats wil ik mee campagne voeren om onze partij, die in Borsbeek
nieuw opkomt, vooruit te stuwen. Ik zal wel zien waar mijn eerste stappen in de
politiek me brengen. Oktober wordt een interessante maand. Blijven dezelfde partijen van de afgelopen decennia aan de macht, of slaagt de kracht van verandering
erin om onze gemeente te vernieuwen met frisse, andere ideeën?
Welke beleidsdomeinen dragen je interesse weg?
Als onderwijzer wil ik de kwaliteit van het onderwijs binnen Borsbeek mee
sturen. N-VA Borsbeek steunt de twee plaatselijke scholen. Zij leggen de basis
voor het verdere leven van kinderen en studenten. Daaraan gekoppeld zit ook
de veiligheid van gebouwen en omgeving. De interesse voor sport en communicatie is ook aanwezig.
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Hoe kwam je bij de N-VA terecht?
Politiek is me met de paplepel ingegeven maar ik was nooit lid van een politieke
partij. Toen de N-VA twee jaar geleden een afdeling opstartte, moest ik niet lang nadenken om deze jonge ploeg te vervoegen.
Hoe omschrijf je jezelf?
Men noemt mij een ‘octopusachtige bezige bij’: ik kom uren en armen tekort om
alles te doen wat ik nog graag zou doen. Iemand helpen is mijn ding.
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Waarvoor wil je je inzetten bij N-VA Borsbeek?
Mijn jarenlange engagement bij sociale organisaties leerde dat het oerinstinct
om elkaar te helpen nog groeit en bloeit bij de modale burger. Helaas wordt die
tomeloze energie vaak afgeknot door bureaucratische toestanden. Vernieuwing
is dringend nodig. De N-VA kan de verziekte systemen een facelift geven en een
frisse wind laten waaien in ’t schoonverdiep
van Borsbeek.

Walter, hoe kwam je bij de N-VA
terecht?
De Vlaams-nationale microbe kreeg
ik van thuis uit mee. Vanaf mijn 18de zat ik in het bestuur van de Borsbeekse Volksunie en ik was er later 12 jaar voorzitter. In 2010
startte ik mee N-VA Borsbeek op. Dat was een logische stap omdat de visie van
de N-VA sterk aansluit bij mijn overtuiging.
Wat zijn je drijfveren bij N-VA Borsbeek?
Een gemeente is steeds in beweging. Daar moet je als bestuur op inspelen. Te
lange tijd dezelfde mensen aan het roer doet de motor sputteren. Ons dorp
heeft frisse ideeën nodig. De N-VA biedt die vernieuwing.
Welke beleidsdomeinen dragen je interesse weg?
Enerzijds heb je de iets harde materies: openbare werken, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Langs de andere kant wil ik onze gemeente een nieuwe
schwung helpen geven op cultureel, recreatief en feestelijk vlak. Alle beleidsdomeinen hebben natuurlijk baat bij een goede communicatie en PR!
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

