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Zoals elk jaar organiseren we met N-VA
Borsbeek een actie om onze Vlaamse
feestdag te vieren. Hang op maandag
11 juli uw leeuwenvlag uit en krijg een
bezoekje van onze bestuursleden en
mandatarissen die u graag een klein
geschenkje overhandigen. Er valt dit
jaar zelfs nog iets extra te winnen, haal
die vlag dus al maar boven!
Nog niet in het bezit van een vlag?
Bel ons op 0495 27 23 54 of mail
naar paul.vanlooy@n-va.be en wij
bezorgen u een gloednieuwe Vlaamse
Leeuw!

11 juliviering gemeente
Vanaf dit jaar steekt de jaarlijkse 11
juliviering van de gemeente, beter
gekend als ‘Vlaanderen feest’, in een
nieuw kleedje. Op maandag 11 juli
nodigt de gemeente een gastspreker
uit die op zijn of haar manier een
bijdrage levert aan onze Vlaamse
maatschappij. Dit jaar ontvangen
we met plezier Jan Van Doren,
voorzitter van organisatie ‘Vlamingen in de Wereld’ en directeur van
Voka Metropolitan. Vlamingen in de
Wereld begeleidt Vlamingen die zich
in het buitenland vestigen. Het doel
is om op deze manier een wereldwijd
netwerk uit te bouwen van Vlaamse
expats die elk ambassadeur zijn voor
ons land. Jan Van Doren vertelt ons
over het belang van de ondersteuning
van deze expats en hun bijdrage in de
versterking van de Vlaamse economie op het wereldwijde niveau. Iedereen is welkom om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis
van Borsbeek, De Robianostraat
64. Vooraf inschrijven is niet nodig.
De gemeente biedt u daarna nog een
kleine receptie aan.
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Wie is wie bij N

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Paul Van Looy

Ken Casier

Secretaris

Schepen

Margot Mys

Kristof Van
de Velde

OCMW-raadslid

Schepen

 27 jaar
 Voorzitter
 Schepen van Burgerzaken, Lokale
Economie, Communicatie en ICT
 Woont samen met Eline
 Jan Goovaersstraat 8 – Borsbeek-Centrum
 Werkt als fiscaal analist

 59 jaar
 Louis Janssensstraat 29 – Borsbeek
Centrum
 Coördinator leerlingenvervoer

 46 jaar
 Ondervoorzitter
 OCMW-raadslid
 Getrouwd, 2 dochters
 Broekstraat 10 – wijk Hulgenrode
 Zelfstandige tandarts-parodontoloog

Rita Schouppe-Moons
OCMW-voorzitter

 45 jaar
 Penningmeester
 Schepen van Onderwijs en Jeugd
 Getrouwd, 2 dochters
 Rosekapellestraat 44 –
Rosekapellewijk
 Leerkracht

Peter Sne

Anita Van den Bulck

Bestuurslid

Voorzitter gemeenteraad

Gerard Spuesens
Bestuurslid

 66 jaar
 Schepen van Sociale Zaken, Andersvaliden en
Senioren
 Weduwe, 2 zonen
 Sprinkhaanveldestraat 36 – Rosekapellewijk
 
Gepensioneerd

borsbeek@n-va.be

 49 jaar
 Samenw
 Wenigers
 Teamleid

 59 jaar
 1 dochter, trotse grootmoeder
 Wenigerstraat 61 – Borsbeek-West
 Verkoopster krantenwinkel
 48 jaar
 Getrouwd, 1 dochter
 Brouwershoek 12 – Borsbeek-Centrum
 Chefkok

N-VA Borsbeek
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Walter Kiebooms
Schepen

Peter Buyst
Webbeheerder

Harry Steurs

Miche De Ceuster

Organisatieverantwoordelijke

OCMW- en gemeenteraadslid
 Schepen van Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken, Mobiliteit en
Sport
 54 jaar
 Getrouwd, 3 dochters en 1 zoon
 Breedveld 19 – wijk Achterrot
 Senior Accountmanager bij Your
Mover Vandergoten

 52 jaar
 Samenwonend, 1dochter
 Bursebekestraat 14 – Borsbeek-West
 Service delivery manager bij HP

 71 jaar
 Getrouwd, 2 dochters
 August van Putlei 164 – BorsbeekWest
 Gepensioneerd

 1 zoon
 De Robianostraat 53 – BorsbeekCentrum
 Teamleider

Linda Bresseleers

eijders

Ledenverantwoordelijke

Kristine Goossens

Michael Bryon

Gemeenteraadslid

Communicatieverantwoordelijke

 58 jaar
 Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter
 Hulgenrodestraat 63 – wijk Hulgenrode
 Teamleider

wonend
straat 54 – Borsbeek-West
der

 30 jaar
 Getrouwd, 2 zonen, 1 dochter
 Granvellelaan 82 – BorsbeekWest
 Zelfstandig uitbater
delicatessenzaak

 28 jaar
 Manebruggestraat 196 –
Borsbeek-West
 Leerkracht secundair onderwijs

www.n-va.be/borsbeek

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Nieuwe jobs in kmo’s
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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